Tiskárna HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One

Víceúčelová tiskárna HP Officejet Pro 8600 s připojením
k Internetu je určena pro uživatele z řad malých až
velmi malých firem, které chtějí mít možnost levného
a přitom velmi kvalitního barevného tisku, bezdrátového
tisku, tisku z mobilních zařízení a také využití mnoha
funkcí usnadňujících práci.

Tiskněte barevné dokumenty v profesionální kvalitě
při nákladech na stránku, které jsou až o 50 %
nižší než u laserových tiskáren.1

Pomocí efektivních podnikových nástrojů zvládnete
více práce.
● Díky automatickému oboustrannému tisku a zásobníku
na 250 listů papíru zvýšíte produktivitu a ušetříte čas
i náklady na papír.

● Tiskněte profesionální barevné dokumenty s náklady na
stránku nižšími až o 50 % než u konkurenčních
laserových tiskáren.1

● Budete moci odesílat digitální faxy přímo z počítače
nebo skenovat dokumenty přímo do počítače,
e-mailové zprávy či síťové složky.

● Při použití inkoustů HP Officejet budete tisknout
dokumenty, které nevyblednou a odolají vodě či
rozmazání zvýrazňovačem.4,5
● Rychlost tisku dle ISO (srovnatelná s laserovými
tiskárnami) až 18 str./min (ČB) a 13 str./min (bar.) při
použití samostatných inkoustů.
● Díky pracovnímu cyklu 25 000 stran měsíčně hravě
zvládnete i velké tiskové úlohy.

● Tiskněte oboustranné letáky, fotografie bez okrajů,
působivé prospekty a další profesionálně vypadající
materiály.
● Díky funkci CopyCrop lze pomocí dotykové obrazovky
vybrat oblasti, které budou kopírovány.; Snadno
vytvoříte jednostrannou kopii oboustranného průkazu.

Vaše produktivita nebude díky podpoře
bezdrátového připojení a mobilního tisku
ohrožena, ať už budete téměř kdekoli.2,3
● Objevte kouzlo volnosti se službou mobilního tisku HP
ePrint, která vám umožní tisknout téměř kdekoli.3
● Navýšení produktivity – k firemním aplikacím, tiskovým
formulářům a řídicím úlohám můžete přistoupit
prostřednictvím dotykové obrazovky.6
● K síti se lze připojit přes ethernetové rozhraní či
bezdrátově, případně přímo k počítači přes
vysokorychlostní rozhraní USB.2
● Tiskněte e-maily, dokumenty, webové stránky a další
přímo z vašeho zařízení iPad®, iPhone® nebo iPod
touch® pomocí funkce AirPrint™.7
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●

Až o 50 % nižší spotřeba energie než u barevných laserových tiskáren.
● Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

1

Většina barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně do 400 EUR bez
DPH, březen 2011, Officejet Pro s kazetami s nejvyšší kapacitou. Spotřeba energie
podle testování společnosti HP podle kritérií testovacích metod programu ENERGY
STAR®. Podrobnosti na www.hp.com/eur/ojfacts.
Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Více informací
najdete na našich webových stránkách.

1

Většina barevných víceúčelových laserových tiskáren v ceně do 400 EUR bez DPH, březen 2011. Podrobnosti na: www.hp.com/eur/ojfacts. Výtěžnost podle normy ISO u tiskáren Officejet s
vysokokapacitními kazetami je založena na nepřetržitém tisku; viz stránky www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s
3 Vyžaduje připojení tiskárny k

2,4GHz směrovači.

Internetu. Funkci lze využívat prostřednictvím jakéhokoli připojeného zařízení s přístupem k Internetu a e-mailu. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných
typů dokumentů a obrázků naleznete na stránkách www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Odolnost vůči blednutí je založena na prognóze papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a
systémů testovaných dle norem ISO 11798 a ISO 18909.

5
6

originální inkousty HP.; Údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vychází z podobných

Odolnost vůči vodě je založena na interním testování společnosti HP prováděném s papírem označeným logem ColorLok®.

Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k Internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti
naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Podporuje zařízení se systémem iOS 4.2 a novějším (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS a

3. a 4. generace přehrávače iPod touch®) podporující multitasking. Funkce AirPrint™ a zařízení se
systémem iOS 4.2 nebo novějším vyžadují připojení k tiskárně pomocí bezdrátového síťového připojení 802.11. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. iPad,
iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Tiskárna HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Funkce

Tiskárna, kopírka, skener, fax, web

Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Monitor

6,75cm dotykový barevný grafický displej (CGD)

Software

Software tiskárny HP; Panel nástrojů Microsoft®; Aktualizace HP; Nákup
spotřebního materiálu online

Funkce tiskárny Smart Software

Orientace: Na výšku / na šířku; Tisk na obě strany: Žádný / překlápět po délce
/ překlápět po šířce (Poznámka: Bez možnosti ručního oboustranného tisku);
Počet stránek na list: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (tzv. tisk více stránek na list); Brožura; Tisk
v odstínech šedi: Vypnuto / odstíny šedi ve vysoké kvalitě / pouze černý inkoust;
Zachovat rozvržení: Ne / ano; Tisk bez okrajů: Tisk s okrajem / tisk bez okrajů;
Kvalita výstupu: Koncept / běžná / nejvyšší / maximální rozlišení dpi;
Technologie HP Real Life: Zapnuto / vypnuto; Tisk textu jen černou barvou:
Zakázat / povolit; Stránky k vytištění: Všechny stránky / jen liché stránky / jen
sudé stránky

Standardní připojitelnost

1 vysokorychlostní port USB 2.0;1 Ethernet; 1 bezdrátový adaptér
802.11b/g/n; 1 port USB typu „host“; 2 modemové porty RJ-11; sloty pro
paměťové karty

Možnost mobilního tisku

HP ePrint, Apple AirPrint™

Kompatibilita paměťových karet

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (vyžaduje adaptér, prodává se samostatně); Secure Digital
(SD); Secure Digital High Capacity; miniSD, microSD, microSDHC (vyžaduje
adaptér, prodává se samostatně); MultimediaCard (MMC), Secure
MultimediaCard; zmenšená karta MultimediaCard (RS-MMC), MMC Mobile,
MMCmicro (vyžaduje adaptér, prodává se zvlášť)

Standardní tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Rozlišení při tisku

Černobíle (nejlepší): Až 1200 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Optimalizované
rozlišení až 4800 x 1200 dpi barevně u papíru HP Advanced Photo Paper, se
vstupem až 1200 x 1200 dpi

Rychlost tisku

Černá (ISO): Až 18 str./min; Barevně (ISO): Až 13 str./min

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ano (až 216 x 297 mm)
Podpora přímého tisku: Ano (paměťové karty)

Pracovní využití

Měsíčně, A4: Až 25 000 stran

Doporučený počet stran za měsíc

250 až 1250 stran

Rozlišení faxu

Černobíle (standardní): 203 x 98 dpi

Rychlost faxu

4 sek. na stránku

funkce pro faxování

Faxování: Ano, barevně; Automatické opakování volby: ano; Fax – odložené
odesílání: ano

Rychlost skenování

Rychlost skenování (automatický podavač, A4): Až 5,6 str./min
(200 pixelů/palec, ČB), až 5,6 str./min (200 pixelů/palec, barevně);
Rychlost barevného skenování (fotografie 4x6): < 10 s

Typ skeneru/Technologie

Ploché provedení, ADF; Kontaktní obrazový senzor (CIS)

Vstupní režimy skenování

Skenování, kopie a faxování z předního panelu nebo ze softwaru

Formát skenovaných souborů

Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohledávatelný PDF (.pdf),
text (.txt), TIFF (.tif)

Rozlišení skeneru

Hardware: Až 4800 x 4800 dpi; Optické: Až 4800 dpi

Maximální velikost skenování

216 x 297 mm

Možnosti skenování (aut. podavač
dokum.)
Bitová hloubka/Úrovně odstínů šedé

Jednostranné

Rozlišení kopírování

Černý text a grafika: Až 1200 x 600 dpi; Barva: Až 1200 x 600 dpi

Rychlost kopírování

Černá (ISO): Až 12 kopií/min; Barevně (ISO): Až 11 kopií/min

Maximální počet kopií

Až 99 kopií

Podporované typy médií

Obyčejný papír, silný obyčejný papír, jasně bílý papír HP, profesionální matný
papír HP 120, fotografické papíry HP Premium Plus*, jiné papíry pro inkoustový
tisk, fotografický papír HP Advanced, běžný fotografický papír HP, lesklý papír*,
jiné fotografické papíry, jiné speciální papíry, jiné papíry na blahopřání,
profesionální papír HP Inkjet 180, lesklý a matný, jiné papíry na brožury, kartón

24bitová 256

Podporované formáty médií

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Obálka (C5, C6, DL); Letter

Vlastní velikosti médií

Zásobník 1: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm (uživatelský formát podporovaný
pouze ovladačem Mac)

Podporovaná gramáž médií

Zásobník 1: 60 až 105 g/m² (obyčejný papír); 220 až 280 g/m² (fotografický
papír)*; 75 až 90 g/m² (obálky); 163 až 200 g/m² (pohlednice). *
Fotografický papír HP Premium Plus o gramáži až do 300 g/m² a běžný
fotografický papír HP o gramáži až do 200 g/m² je také podporován.

Manipulace s papírem - Standardní
vstup

Vstupní zásobník na 250 listů; Výstupní zásobník na 150 listů;
Možnosti duplexního tisku: Automatický (standardní); Podavač obálek: Ne.;
Standardní zásobníky papíru: 1;
Kapacita vstupu: Maximální vstupní kapacita: Až 500 listů, Až 30 obálek
Kapacita výstupu: Maximální výstupní kapacita: Až 150 listů

Minimální požadavky na systém

Počítač: Microsoft® Windows® 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor
1 GHz, 2 GB místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení
k Internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista®: 32bitový
(x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 2 GB místa na pevném disku,
jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB, prohlížeč Internet
Explorer; Windows® XP (SP3)* nebo vyšší (pouze 32bitová verze): jakýkoli
procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní, 233 MHz nebo vyšší,
750 MB místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení
k Internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 6 nebo vyšší. *Podporuje
pouze 32bitovou verzi. Linux (více informací najdete na stránkách
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 nebo v10.6: Počítač PowerPC G4, G5 nebo počítač s
procesorem Intel® Core, 500 MB volného místa na pevném disku, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB

Kompatibilní operační systémy

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) nebo vyšší
(pouze 32bitová verze); Mac OS X v10.5, v10.6, Linux (více informací naleznete
na stránkách http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Splňuje normu ENERGY STAR

ano

Napájení

Rozměry produktu
Hmotnost produktu
Co je obsaženo v krabici

Záruka

Země původu
Příslušenství
Spotřební materiál

Možnosti služeb a podpory

Typ zdroje napájení: Vestavěný univerzální zdroj napájení
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotřeba: 28 W (aktivní), 5,81 W (pohotovostní stav); 1,95 W (klidový
režim), 0,22 W (ruční vypnutí). Měření příkonu vychází ze zkušební
procedury ENERGY STAR® OM.
š x h x v: 494 x 412,8 x 300 mm (bez jednotky pro oboustranný tisk)
11.52 kg
CM749A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One (N911a); Automatická duplexní
jednotka HP; úvodní černá inkoustová kazeta HP 950 Officejet; úvodní barevné
inkoustové kazety HP 951 (azurová, purpurová, žlutá); tiskový software a
uživatelská příručka na disku CD-ROM; příručka Začínáme; instalační leták;
napájecí kabel
Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Limitovaná tříletá záruka
HP na hardware po registraci do 31 dnů od objednání (navštivte stránku
www.hp.com/eur/mybusiness). Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti
na produktu, zemi a místních zákonech.
Vyrobeno v Číně
CN548A Zásobník papíru na 250 listů tiskárny HP Officejet Pro 8600
e-All-in-One
CN045AE Černá inkoustová kazeta HP 950XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 2 300 stran*
CN046AE Azurová inkoustová kazeta HP 951XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 1 500 stran*
CN047AE Purpurová inkoustová kazeta HP 951XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 1 500 stran*
CN048AE Žlutá inkoustová kazeta HP 951XL Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 1 500 stran*
CN049AE Černá inkoustová kazeta HP 950 Officejet
Průměrná výtěžnost kazety 1000 stran*
C6818A Lesklý papír HP Professional Glossy Inkjet Paper pro inkoustové
tiskárny – 50 listů / A4 / 210 x 297 mm
Q6593A Profesionální matný papír HP pro inkoust. tiskárny – 200 listů / A4 /
210 x 297 mm
CHP210 Tiskový papír HP – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm
CR712AE Sada HP 951XL Officejet Value Pack, 75 listů / A4
/210 x 297 mm
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
UG199E - HP Care Pack a standardní výměna pro tiskárny Officejet Pro,
3 roky
UG076E - HP Care Pack a výměna následující pracovní den pro tiskárny
Officejet Pro, 3 roky
UG279E - HP Care Pack a služba vrácení do servisu pro tiskárny Officejet Pro,
3 roky (UG199E: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko,
Itálie, Nizozemsku, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Spojené království. UG076E: stejně jako UG199E a Česká republika, Řecko,
Maďarsko, Polsko, Slovensko. UG279E: Pouze Pobaltí, Bulharsko, Česká
republika, francouzská zámořská území, země regionu EEM, Kypr, Maďarsko,
Izrael, Malta, státy střední Asie (MEMA), Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Jižní
Afrika, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko).

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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