Tlačiareň HP Officejet Pro 8000 Enterprise
Tlačiareň HP Officejet Pro 8000 Enterprise je navrhnutá
pre podniky so spravovaným tlačovým prostredím v
ktorom sú potrebné možnosti podnikovej úrovne,
vzdialená tlač a dostupné farby profesionálnej kvality.

Jednoduchá integrácia do existujúcich tlačových
prostredí a navyše možnosť vzdialenej tlače.2
● Vychutnajte si možnosti podnikovej úrovne s HP PCL
6, HP PCL 5c, HP Postscript 3, písmami TrueType a
automatickým rozšírením tlačového ovládača.
● Vďaka univerzálnemu tlačovému ovládaču HP a HP
Web Jetadmin môžete integrovať zariadenia do
súčasného spravovaného tlačového prostredia.

Zdieľajte funkcie pre vysokú produktivitu medzi
viacerými používateľmi.
● Jednoduché sieťové pripojenie pomocou
zabudovanej siete Ethernet alebo pripojenie k
počítaču/sieťovému rozbočovaču pomocou
vysokorýchlostného portu USB 2.0
● Zvyšujte produktivitu a šetrite čas aj papier pomocou
automatickej obojstrannej tlače.

● Tlačte kdekoľvek, kde vás vaše podnikanie zavedie –
vďaka vzdialenej tlači z mobilných zariadení s
riešením HP ePrint Enterprise.2

● Tlačte rýchlosťou (porovnanie s laserovými
tlačiarňami) až 13 str./min čb a 8,5 str./min.
farebne.

● Poskytuje kompatibilitu v rôznych prostrediach s
podporou SAP, Windows Cluster Server, Citrix®
Server a ešte viac.

● Umožnite spoľahlivú tlač s minimálnym počtom
prerušení pomocou zásobníka papiera na 250 listov
s možnosťou rozšírenia až na 500 listov.

Tlačte farebné dokumenty profesionálnej kvality s
nákladmi na stranu až o 50 % nižšími ako pri
laserových tlačiarňach.1
● Tlačte farebné dokumenty profesionálnej kvality s
nákladmi na stranu až o 50 % nižšími ako pri
laserových tlačiarňach.1
● Maximalizujte produktivitu používateľov vďaka
minimálnym zásahom, pri používaní
veľkokapacitných atramentových kazetách.3
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●

Znížte spotrebu energie až o 50 % v porovnaní s farebnými laserovými tlačiarňami.
● Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou.

● Používaním originálnych pigmentových atramentov HP
získajú Vaše obchodné dokumenty odolnosť voči
vyblednutiu, vode a budete ich môcť kvalitne
archivovať.4
● Vďaka tejto tlačiarni, ktorá vyhovuje programu
ENERGY STAR®, spotrebujete až o 50% menej
energie než pri laserovej tlačiarni.5

Spĺňa normu ENERGY STAR®

Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke.

1

Založené na cene za stranu v porovnaní s väčšinou farebných laserových tlačiarní <200 € bez DPH, júl 2010. Podrobné informácie: www.hp.com/eur/ojfacts.
Výťažnosť tlačiarne OJ Pro podľa noriem ISO s kazetami s najvyššou kapacitou na základe metódy neustálej tlače; informácie nájdete na stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Vyžaduje nasadenie servera BlackBerry Enterprise, telefón typu Smartphone s podporou internetu a e-mailu a systémom BlackBerry OS 4.5 alebo novšou verziou so
samostatne zakúpenou službou bezdrôtového pripojenia na internet, ako aj aplikáciu a server HP ePrint. Riešenie funguje s tlačiarňami PCL5/6, PCL3, PCL3GUI (od
spoločnosti HP aj iných spoločností).

3
4

XL kazety nie sú súčasťou dodávky, zakupujú sa samostatne.

Na základe odhadov výrobcov papiera pre papiere bez obsahu kyselín a originálne atramenty HP; údaje o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú odvodené od
podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a ISO 18909.

5

Založené na výsledkoch spotreby energie v porovnaní s väčšinou farebných laserových tlačiarní do 200 eur bez DPH, marec 2010. Podrobné informácie:
www.hp.com/eur/ojfacts. Spotreba energie podľa testovania spoločnosťou HP použitím metódy testovania TEC programu ENERGY STAR®.

Tlačiareň HP Officejet Pro 8000 Enterprise
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Až 600 x 600 dpi; Farebná (najlepšia): Až 600 x 600
dpi

Rýchlosť tlače

Čierna (koncept): Až 15 str./min.; Farebná (koncept): Až 14 str./min.
Čierna (najlepšia): Až 3,5 str./min.; Čierna (ISO): Až 13 str./min.; Farebná
(ISO): Až 8,5 str./min.

Možnosti tlače

Tlač bez okrajov: Nie
Automatický Senzor Papiera: Nie; Podporovaná priama tlač: Nie

Štandardné jazyky tlačiarne

HP PCL 6, PCL 5, emulácia HP Postscript level 3

Kompatibilné typy atramentov

Na báze pigmentu

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostný USB 2.0; 1 Ethernet (podporuje sieťové protokoly IPv4,
IPv6)

Použiteľnosť v sieti

Štandard (zabudovaný Ethernet)

Sieťové funkcie

Zabudovaný

Možnosti bezdrôtového pripojenia

Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva

Ovládací panel

8 ovládacích tlačidiel na prednom paneli (Zapnúť/Vypnúť, Pokračovať,
Zrušiť, Pomocník, Navigácia vľavo, Navigácia vpravo, OK, Späť); 3
indikátory LED (1 pre upozornenie, 1 pre pokračovanie, 1 pre napájanie)

Pracovné využitie (mesačne, A4)

Až 15000 strán

Odporúčaný mesačný objem strán

250 až 1250 strán

Podporované typy médií

Papier (brožúra, pre atrament, kancelársky), fotopapier, obálky, karty
(register), priehľadné fólie

Podporované veľkosti médií

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

Prispôsobené veľkosti médií

76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Podporovaná hmotnosť médií

60 až 250 g/m²

Manipulácia s papierom

Vstupný zásobník na 250 listov, výstupný zásobník na 150 listov,
automatická obojstranná tlač, voliteľný druhý zásobník papiera na 250
listov
Obojstranné možnosti: Automatická (štandardne)

Štandardná pamäť

256 MB

Frekvencia procesora

360 MHz

Kompatibilné operačné systémy

Windows® 7 (32-bitová a 64-bitová verzia vrátane vydania Starter
Edition); Windows Vista® (32-bitová a 64-bitová verzia vrátane vydania
Starter Edition); Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (32-bitová
verzia), Server 2003 Service Pack 1 (32-bitová verzia), Server 2008
(32-bitová verzia), Server 2008 a 2008 R2 (64-bitová verzia); Mac OS X
v10.5.8, v10.6; Linux (pozri http://www.hplip.net)

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows® 7 (32-bitová a 64-bitová verzia; vrátane
vydania Starter Edition); Windows Vista® (32-bitová a 64-bitová verzia;
vrátane vydania Starter Edition); Microsoft® Windows® XP Service Pack 2
(32-bitová verzia), Server 2003 Service Pack 1 (32-bitová verzia), Server
2008 (32-bitová verzia), Server 2008 a 2008 R2 (64-bitová verzia); 512
MB RAM; 200 MB voľného miesta na pevnom disku
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel®
Core, 300 MB voľného miesta na pevnom disku

Zahrnutý softvér

Ovládač tlačiarne PCL 6 Windows, ovládač tlačiarne PS Mac, nástroje pre
systém Mac

Rozmery produktov

d x v x š: 494 x 591 x 180 mm (s duplexerom, výstupný zásobník
rozšírený na A4)

hmotnosť produktu

7,8 kg

Zdroj

Typ napájacieho zdroja: Externý univerzálny zdroj napájania
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/- 10 %),
50/60 Hz
Spotreba energie: 18,2 W (aktívna tlač), 2,7 W (pohotovostný režim), 2,3
W (režim spánku), 0,31 W (manuálne vypnuté)

Akustika

Emisie Akustického Výkonu: 6,6 B(A) (jednofarebná normálna tlač); 6,9
B(A) (jednofarebná tlač konceptu)
Emisie akustického tlaku: 59 dB(A) (jednofarebná normálna tlač); 63 dB(A)
(jednofarebná tlač konceptu)

Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 15 až 35 °C
Odporúčaná prevádzková teplota: 20 až 30 °C
Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 60° C
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: od 5 do 85 % relatívnej vlhkosti
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia: od 10 do 80 % relatívnej
vlhkosti
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: od 15 do 75 % relatívnej vlhkosti

Certifikáty

CE (EÚ); Bezpečnostné certifikácie: CE (EÚ); Rusko GOST; V súlade s
normou IEC 60950; Smernica EÚ LVD; V súlade s normou EN 60950;
ENERGY STAR: Áno

Čo je v krabici

CQ514A Tlačiareň HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a); Automatický
duplexer HP; Čierna atramentová kazeta HP Officejet 940; Úvodné
atramentové kazety HP 940 (azúrová, purpurová, žltá); Tlačové hlavy HP
940 Officejet (čierna a žltá, purpurová a azúrová); softvér tlačiarne a
používateľská príručka na disku CD-ROM; príručka pre rýchly začiatok;
leták s nastaveniami; napájací kábel

Záruka

Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky
a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Príslušenstvo

CB090A Zásobník papiera na 250 listov série HP Officejet Pro 8000

Doplnky

CG898AE Balík HP 940XL Officejet Brochure Value – 100 listov/210 x 297
mm
C4902AE Čierna atramentová kazeta HP Officejet 940
1000 strán*
C4906AE Čierna atramentová kazeta HP 940XL Officejet
2200 strán*
C4907AE Azúrová atramentová kazeta HP 940XL Officejet
1400 strán*
C4908AE Purpurová atramentová kazeta HP 940XL Officejet
1400 strán*
C4909AE Žltá atramentová kazeta HP 940XL Officejet
1400 strán*
C4900A Čierna a žltá tlačová hlava HP 940 Officejet
C4901A Purpurová a azúrová tlačová hlava HP 940 Officejet
*Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku

Možnosti servisu a podpory

HN899E HP Care Pack, 3 roky, výmena na nasledujúci pracovný deň
HN903PE HP Care Pack, 1 rok, pozáručný servis, výmena na nasledujúci
pracovný deň
HN905E HP Care Pack, 3 roky, štandardná výmena
HN906PE HP Care Pack, 1 rok, pozáručný servis, štandardná výmena
HN907E HP Care Pack, 3 roky, výmena na nasledujúci pracovný deň v
mieste inštalácie
HN908PE HP Care Pack, 1 rok, pozáručný servis, výmena na nasledujúci
pracovný deň v mieste inštalácie [HN899E/HN903PE: Všetky krajiny
OKREM Baltských krajín (GWE) a EEM/Rusko/SNŠ (CEE).
HN905E/HN906PE: LEN Baltské krajiny (GWE) a EEM/Rusko/SNŠ (CEE).
HN907E/HN908PE: Všetky krajiny OKREM Baltských krajín (GWE),
EEM/Rusko/SNŠ (CEE) a VŠETKÝCH MEMA].

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť
vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom
služieb HP Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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