Imprimantă HP Officejet Pro 8000 Enterprise
Imprimanta HP Officejet Pro 8000 Enterprise este
concepută pentru firme cu medii de imprimare gestionate,
unde sunt necesare capabilităţi la nivel de întreprindere,
imprimare la distanţă şi culori de calitate profesională, la
un preţ accesibil.

Integrare simplă în mediile de imprimare existente plus
capabilitate de imprimare la distanţă.2
● Bucuraţi-vă de capabilitatea la nivel de întreprindere
cu HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3, fonturi
TrueType şi implementarea automată a driverului de
imprimantă.
● Faceţi integrarea în mediul de imprimare existent cu
driverul universal de imprimare HP şi HP Web
Jetadmin.
● Imprimaţi unde vă poartă afacerile – imprimare la
distanţă de la dispozitive mobile cu soluţia HP ePrint
Enterprise.2
● Asiguraţi compatibilitatea în diverse medii cu SAP,
Windows Cluster Server, Citrix® Server şi altele.

Partajaţi caracteristicile de înaltă productivitate între
mai mulţi utilizatori.
● Conectivitate de reţea simplă cu Ethernet încorporat
sau conectare la staţia de lucru/hubul de reţea prin
USB 2.0 de mare viteză.
● Creşteţi productivitatea – şi economisiţi timp şi hârtie
– cu imprimarea automată faţă-verso.
● Imprimaţi la viteze ISO (comparabile cu ale
echipamentelor cu laser) de până la 13 ppm negru,
8,5 ppm color.
● Beneficiaţi de imprimări fiabile cu întreruperi minime
utilizând tava pentru 250 de coli de hârtie,
extensibilă la 500 de coli.

Imprimaţi în culori de calitate profesională la un cost
pe pagină cu 50% mai mic în comparaţie cu
echipamentele cu laser.1
● Creaţi documente color profesionale la un cost pe
pagină cu până la 50% mai mic decât la
echipamentele cu laser.1
● Maximizaţi productivitatea utilizatorilor cu cartuşele
de cerneală opţionale XL de mare capacitate, cu o
rată scăzută a intervenţiilor.3
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●

Reduceţi consumul de energie cu până la 50% comparativ cu laserele color.
● Reduceţi utilizarea hârtiei aproape la 50% utilizând imprimarea automată faţă-verso.

● Obţineţi documente de afaceri pentru arhive,
rezistente la decolorare şi la apă, utilizând cernelurile
HP originale cu pigmenţi.4
● Cu această imprimantă certificată ENERGY STAR®
utilizaţi cu până la 50% mai puţină energie
comparativ cu echipamentele cu laser.5

Certificat ENERGY STAR®

Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de imprimare. Aflaţi cum pe site-ul
nostru Web.

1

Pe baza rezultatelor privind costul pe pagină în comparaţie cu majoritatea imprimantelor laser color cu preţuri sub 200 €, fără TVA, iulie 2010. Pentru detalii,
accesaţi: www.hp.com/eur/ojfacts. Randament ISO pentru OJ Pro cu cartuşe de capacitate maximă, la imprimare continuă; consultaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Necesită implementare de BlackBerry Enterprise Server, OS 4.5 sau mai nou pentru telefon inteligent BlackBerry cu capabilitate de Internet şi de e-mail, cu serviciu de
Internet wireless achiziţionat separat, aplicaţie HP ePrint şi server HP ePrint. Soluţia funcţionează pe imprimante PCL5/6, PCL3, PCL3GUI (HP şi non-HP).

3
4

Cartuşele XL nu sunt incluse, se achiziţionează separat.

Se bazează pe previziunile industriei de hârtie privind hârtia alcalină şi pe cernelurile HP originale; date privind stabilitatea colorantului la temperatura camerei
bazate pe sisteme similare testate în conformitate cu ISO 11798 şi ISO 18909.

5

Pe baza rezultatelor referitoare la consumul de energie în comparaţie cu majoritatea imprimantelor laser color cu preţuri sub 200 €, fără TVA, martie 2010; pentru
detalii, accesaţi www.hp.com/eur/ojfacts. Consumul de energie se bazează pe testarea HP în conformitate cu criteriile metodei de testare TEC a programului ENERGY
STAR®.

Imprimantă HP Officejet Pro 8000 Enterprise
SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Rezoluţie de imprimare

Negru (optim): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (optim): Până la 600 x
600 dpi

Viteză de imprimare

Negru (ciornă): Până la 15 ppm; Color (ciornă): Până la 14 ppm
Negru (optim): Până la 3,5 ppm; Negru (ISO): Până la 13 ppm; Color
(ISO): Până la 8,5 ppm

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără chenar: Nu
Senzor automat de hârtie: Nu; Imprimare directă acceptată: Nu

Limbaje de imprimantă standard

HP PCL 6, PCL 5, emulare HP Postscript nivel 3

Tipuri de cerneală compatibile

Bazată pe pigmenţi

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet (acceptă protocoalele de reţea IPv4,
IPv6)

Pregătit pentru folosire în reţea

Standard (Ethernet integrat)

Capabilităţile reţelei

Integrat

Capabilitate wireless

Opţional, activat cu achiziţionarea unui accesoriu hardware

Panou de control

8 butoane de control pe panoul frontal (Alimentare, Reluare, Revocare,
Ajutor, Navigare la stânga, Navigare la dreapta, Ok, Înapoi); 3 LED-uri (1
pentru Atenţie, 1 pentru Reluare, 1 pentru Alimentare)

Volum de lucru (lunar, A4)

Până la 15000 pagini

Volum de pagini lunar recomandat

250 – 1250 pagini

Tipuri suport acceptate

Hârtie (pentru broşuri, inkjet, simplă), foto, plicuri, carduri (index), folii
transparente

Dimensiuni de suporturi acceptate

A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; plicuri (DL, C6, C5)

Dimensiuni suporturi personalizate

76 x 127 la 216 x 356 mm

Greutate acceptată pentru suporturi

60 - 250 g/m²

Manipulare hârtie

Tavă de intrare de 250 de coli, tavă de ieşire de 150 de coli, imprimare
automată faţă-verso, a doua tavă opţională pentru 250 de coli de hârtie
Opţiuni duplex: Automat (standard)

Memorie standard

256 MB

Viteză procesor

360 MHz

Sisteme de operare compatibile

Windows® 7 (32 biţi şi 64 biţi, inclusiv Starter Edition); Windows Vista®
(32 biţi şi 64 biţi, inclusiv Starter Edition); Microsoft® Windows® XP
Service Pack 2 (32 biţi), Server 2003 Service Pack 1 (32 biţi), Server 2008
(32 biţi), Server 2008 şi 2008 R2 (64 biţi); Mac OS X v10.5.8, v10.6;
Linux (vizitaţi http://www.hplip.net)

Cerinţe minime de sistem

PC: Windows® 7 (32 biţi şi 64 biţi; inclusiv Starter Edition); Windows
Vista® (32 biţi şi 64 biţi; inclusiv Starter Edition); Microsoft® Windows® XP
Service Pack 2 (32 biţi), Server 2003 Service Pack 1 (32 biţi), Server 2008
(32 biţi), Server 2008 şi 2008 R2 (64 biţi); 512 MB RAM; 200 MB spaţiu
liber pe hard disk
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel®
Core, 300 MB spaţiu liber pe hard disk

Software inclus

Driver de imprimare Windows PCL 6, driver de imprimare PS Mac, Mac
Toolbox

Dimensiunile produsului

l x a x î: 494 x 591 x 180 mm (cu duplexor, ieşire extinsă pentru A4)

greutate produs

7,8 kg

Alimentare curent

Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare universală externă
Cerinţe de alimentare: Tensiune de intrare: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%),
50/60 Hz
Consum de energie: 18,2 W (imprimare activă), 2,7 W (standby), 2,3 W
(repaus), 0,31 W (oprire manuală)

Acustică

Emisii de putere acustică: 6,6 B(A) (monocrom normal); 6,9 B(A) (monocrom
ciornă)
Emisii de presiune acustică: 59 dB(A) (monocrom normal); 63 dB(A)
(monocrom ciornă)

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: 15 la 35° C
Temperatură de funcţionare recomandată: 20 la 30º C
Variaţie temperatură stocare: -40 la 60° C
Interval de umiditate pt. nefuncţionare: 5 - 85% RH
Umiditate de funcţionare: 10 - 80% RH
Interval de umiditate de funcţionare recomandat: 15 - 75% RH

Certificări

CE (Uniunea Europeană); Certificări de siguranţă: CE (Uniunea
Europeană); Rusia GOST; Conform IEC 60950; EU LVD; Conform EN
60950; ENERGY STAR: Da

Ce se găseşte în cutie

CQ514A Imprimantă HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a); duplexor
automat HP; cartuş de cerneală HP 940 Officejet negru; cartuşe de
cerneală de început HP 940 (cyan, magenta, galben); capete de imprimare
Officejet HP 940 (negru şi galben, magenta şi cyan); software şi ghid de
utilizare pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de iniţiere; poster de
instalare; cablu de alimentare

Garanţie

Un an garanţie standard limitată pentru hardware HP. Opţiunile de
garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele
legislaţiei locale.

Accesorii

CB090A Tavă de hârtie pentru 250 coli pentru HP Officejet Pro seria 8000

Consumabile

CG898AE Pachet Value HP 940XL Officejet pentru broşuri - 100 coli/210 x
297 mm
C4902AE Cartuş de cerneală Officejet HP 940 negru
1000 pagini*
C4906AE Cartuş de cerneală Officejet HP 940XL negru
2200 pagini*
C4907AE Cartuş de cerneală Officejet HP 940XL cyan
1400 pagini*
C4908AE Cartuş de cerneală Officejet HP 940XL magenta
1400 pagini*
C4909AE Cartuş de cerneală Officejet HP 940XL galben
1400 pagini*
C4900A Cap de imprimare Officejet HP 940 negru şi galben
C4901A Cap de imprimare Officejet HP 940 magenta şi cyan
*Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau consultaţi ambalajul produsului

Opţiuni de service şi asistenţă

HN899E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire în următoarea zi lucrătoare
HN903PE HP Care Pack, 1 an, post-garanţie, înlocuire în următoarea zi
lucrătoare
HN905E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire standard
HN906PE HP Care Pack, 1 an, post-garanţie, înlocuire standard
HN907E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire la sediu în următoarea zi lucrătoare
HN908PE HP Care Pack, 1 an, post-garanţie, înlocuire la sediu în
următoarea zi lucrătoare [HN899E/HN903PE: toate ţările/regiunile
EXCEPTÂND ţările baltice (GWE) şi EEM/Rusia/CIS (CEE).
HN905E/HN906PE: NUMAI ţările baltice (GWE) şi EEM/Rusia/CIS
(CEE). HN907E/HN908PE: toate ţările/regiunile EXCEPTÂND ţările
baltice (GWE), EEM/Rusia/CIS (CEE) şi TOATE MEMA].

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente
IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi
adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
Imprimantă HP Officejet Pro 8000 Enterprise CQ514A
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica
fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept
garanţie suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială
existentă pe acest site. HP este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows şi
Windows XP sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation. Toate celelalte nume de produse
menţionate în acest site pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.
Publicat în EMEA Iulie 2012 4AA3-2887ROE

