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

Η συσκευή HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One έχει
σχεδιαστεί για χρήστες πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων που θέλουν ποιοτικές έγχρωμες εκτυπώσεις
με χαμηλό κόστος από συσκευή all-in-one με σύνδεση στο
web, φορητή εκτύπωση, επιλογές δικτύωσης και σειρά
λειτουργιών παραγωγικότητας.

Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής
ποιότητας με κόστος ανά σελίδα χαμηλότερο έως και
50% συγκριτικά με τους laser1.

Πετύχετε περισσότερα χάρη στη σειρά
επαγγελματικών εργαλείων που βελτιώνουν την
απόδοση.

● Εκτυπώστε επαγγελματικά έγχρωμα έγγραφα με έως και
50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους
laser των ανταγωνιστών1.

● Αυξήστε την παραγωγικότητα και εξοικονομήστε χρόνο
και χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων και το
δίσκο 250 φύλλων.

● Εκτυπώστε έγγραφα ανθεκτικά στο ξεθώριασμα, το νερό
και τις μουτζούρες από μαρκαδόρους επισήμανσης με τις
μελάνες HP Officejet4,5.

● Στείλτε ψηφιακά φαξ απευθείας από τον επιτραπέζιο
υπολογιστή σας και σαρώστε έγγραφα απευθείας στον
υπολογιστή, σε email ή σε φάκελο δικτύου.

● Εκτυπώστε σε ταχύτητες ISO (συγκρίσιμες με laser) έως 18
ασπρόμαυρες και 13 έγχρωμες σελ/λεπτό
χρησιμοποιώντας οικονομικές, ξεχωριστές μελάνες.

● Δημιουργήστε φυλλάδια δύο όψεων, φωτογραφίες
χωρίς περιθώρια, εντυπωσιακά έντυπα και άλλο υλικό
επαγγελματικής εμφάνισης.

● Χειριστείτε εργασίες εκτύπωσης μεγάλου όγκου με άνεση
και βεβαιότητα χάρη στο μηνιαίο κύκλο εργασιών
25.000 σελίδων.

● Επιλέξτε περιοχές προς εκτύπωση με τη λειτουργία
αντιγραφής περικοπής μέσω της οθόνης αφής.
Δημιουργήστε και εκτυπώστε εύκολα αντίγραφο
ταυτότητας σε μία όψη.

Παραμείνετε παραγωγικοί όπου κι αν βρίσκεστε
χάρη στην ασύρματη δικτύωση και τη φορητή
εκτύπωση.2,3
● Ανακαλύψτε την ελευθερία που προσφέρει το HP ePrint.
Τώρα, μπορείτε να εκτυπώνετε όπου κι αν βρίσκεστε3.
● Αυξήστε την παραγωγικότητα αποκτώντας πρόσβαση σε
επαγγελματικές εφαρμογές, εκτυπώνοντας φόρμες και
ελέγχοντας βασικές εργασίες μέσω της έξυπνης οθόνης
αφής6.
● Συνδεθείτε στο δίκτυό σας ασύρματα ή μέσω του
ενσωματωμένου Ethernet ή συνδεθείτε απευθείας μέσω της
θύρας USB Hi-Speed2.
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●

Καταναλώστε έως και 50% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους έγχρωμους laser .
● Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

● Εκτυπώστε email, έγγραφα, σελίδες web και άλλα
απευθείας από το iPad®, το iPhone® ή το iPod touch®
με AirPrint™7.

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

1

Η πλειονότητα των έγχρωμων laser AiO κάτω των 400 € χωρίς ΦΠΑ, Μάρτιος
2011, OJ Pro με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Κατανάλωση ενέργειας με βάση τις
δοκιμές της HP με χρήση των κριτηρίων της μεθόδου δοκιμής του προγράμματος
ENERGY STAR®. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/eur/ojfacts.

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς στην τοποθεσία
μας στο web.
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Η πλειονότητα των έγχρωμων laser all-in-one κάτω των 400 € χωρίς ΦΠΑ, Μάρτιος 2011. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/eur/ojfacts. Απόδοση OJ Pro ISO με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και
συνεχή εκτύπωση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Ασύρματες λειτουργίες συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.

3 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet και δυνατότητες email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους
υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Ανθεκτικότητα στο ξεθώριασμα σύμφωνα με προβλέψεις για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Δεδομένα σταθερότητας χρωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου, βασισμένα σε παρόμοια
συστήματα που έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909.
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Ανθεκτικότητα στο νερό σύμφωνα με εσωτερικές δοκιμές της HP με τη χρήση χαρτιού με το λογότυπο ColorLok®.

Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Οι υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν συνδρομή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή,
τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Υποστηρίζει συσκευές iOS 4.2 και νεότερες (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS και iPod touch® 3ης και 4ης γενιάς) που υποστηρίζουν την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών. Οι συσκευές με
AirPrint™ και iOS 4.2 και νεότερες εκδόσεις απαιτούν σύνδεση ασύρματου δικτύου 802.11 στον εκτυπωτή. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc. Οι
ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

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

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, web

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Οθόνη

Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 6,75 cm

Λογισμικό

Λογισμικό εκτυπωτή HP, Microsoft® Toolbar, HP Update, Shop for Supplies
Online

Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού
εκτυπωτή

Προσανατολισμός: Κατακόρυφος/Οριζόντιος. Εκτύπωση δύο όψεων:
Καμία/Αλλαγή στη μεγάλη πλευρά/Αλλαγή στη μικρή πλευρά (Σημείωση: δεν
υποστηρίζεται μη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων). Σελίδες ανά φύλλο: 1, 2, 4, 6,
9, 16 (π.χ. εκτύπωση N-up), φυλλάδιο. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι:
Απενεργοποίηση/Κλίμακα γκρι υψηλής ποιότητας/Μόνο μαύρη μελάνη.
Διατήρηση διάταξης: Όχι/Ναι. Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Εκτύπωση με
περιθώρια/Εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Ποιότητα εξόδου: Γρήγορη
πρόχειρη/Κανονική/Βέλτιστη/Μέγιστο dpi. Τεχνολογίες HP Real Life:
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση. Ασπρόμαυρη εκτύπωση όλου του κειμένου:
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση. Σελίδες προς εκτύπωση: Εκτύπωση όλων των
σελίδων/Εκτύπωση μονών σελίδων μόνο/Εκτύπωση ζυγών σελίδων μόνο

Βασική συνδεσιμότητα

1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet, 1 θύρα ασύρματου δικτύου 802.11 b/g/n, 1
θύρα USB host, 2 θύρες μόντεμ RJ-11, υποδοχές καρτών μνήμης

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

HP ePrint, Apple AirPrint™

Συμβατότητα κάρτας μνήμης

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo,
Memory Stick Micro (απαιτείται προσαρμογέας που πωλείται χωριστά), Secure
Digital (SD), Secure Digital High Capacity, miniSD, microSD, microSDHC
(απαιτείται προσαρμογέας που πωλείται χωριστά), MultimediaCard (MMC),
Secure MultimediaCard, Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC), MMC
Mobile, MMCmicro (απαιτείται προσαρμογέας που πωλείται χωριστά)

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1200 x 600 dpi· Έγχρωμη (βέλτιστη):
Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced, ανάλυση εισόδου 1200 x 1200 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 18 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (ISO): Έως 13 σελ/λεπτό

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 216 x 297 mm)
Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης: Ναι (κάρτες μνήμης)

Κύκλος λειτουργίας

Μηνιαία, A4: Έως 25.000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού

250 έως 1250 σελίδες

Ανάλυση φαξ

Ασπρόμαυρη (τυπική): 203 x 98 dpi

Ταχύτητα φαξ

4 δευτ. ανά σελίδα

χαρακτηριστικά φαξ

Φαξ: Ναι, έγχρωμη; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Μεταχρονολογημένη αποστολή
φαξ: Ναι

Ταχύτητα σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης (ADF, A4): Έως 5,6 σελίδες/λεπτό (200 ppi, α/μ), έως 5,6
σελ./λεπτό (200 ppi, έγχρωμη)·
Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης (φωτογραφία 4x6): < 10 δευτ.

Τύπος σάρωσης/Τεχνολογία

Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)

Τρόποι σάρωσης

Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσοψη ή το λογισμικό

Τύπος αρχείου σάρωσης

Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Ανάλυση σάρωσης

Υλικό: Έως 4800 x 4800 dpi· Οπτική: Μέχρι 4800 dpi

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης

216 x 297 mm

Επιλογές σάρωσης (ADF)

Μίας όψης

Βάθος Bit/Επίπεδα κλίμακας γκρι

24 bit 256

Ανάλυση αντιγραφής

Μαύρο κείμενο και γραφικά: Έως 1200 x 600 dpi· Έγχρωμη: Έως 1200 x 600
dpi

Ταχύτητα αντιγραφής

Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 12 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (ISO): Έως 11
αντίγραφα/λεπτό

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων

Έως 99 αντίγραφα

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Απλό χαρτί, χοντρό απλό χαρτί, κατάλευκο χαρτί HP, επαγγελματικό χαρτί Inkjet
120 ματ της HP, φωτογραφικά χαρτιά HP Premium Plus*, άλλα χαρτιά inkjet,
φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced, φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP,
γυαλιστερό*, άλλα φωτογραφικά χαρτιά, άλλα ειδικά χαρτιά, άλλες ευχετήριες
κάρτες, επαγγελματικό χαρτί inkjet 180 της HP, γυαλιστερό και ματ, άλλα χαρτιά
για μπροσούρες, χαρτόνι

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων

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

Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων

Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 215,9 x 355,6 mm (προσαρμοσμένα μεγέθη
υποστηρίζει μόνο το πρόγραμμα οδήγησης για Mac)

Υποστηριζόμενο βάρος μέσων

Δίσκος 1: 60 έως 105 g/m² (απλό χαρτί), 220 έως 280 g/m² (φωτογραφία)*,
75 έως 90 g/m² (φάκελος), 163 έως 200 g/m² (κάρτα). *Υποστηρίζονται επίσης
φωτογραφικά χαρτιά HP Premium Plus έως 300 g/m² και φωτογραφικό χαρτί
καθημερινής χρήσης HP έως 200 g/m².

Χειρισμός Χαρτιού Βασικός
εξοπλισμός/Είσοδος

Δίσκος εισόδου 250 φύλλων· Δίσκος εξόδου 150 φύλλων·
Επιλογές διπλής όψης: Αυτόματη (βασική)· Τροφοδότης φακέλων: Όχι· Τυπικοί
δίσκοι χαρτιού: 1·
Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου: Έως 500 φύλλα, Μέχρι
30 φάκελοι
Χωρητικότητες εξόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Microsoft® Windows® 7: Επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64
bit (x64), 2 GB χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο
Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz
32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows®
XP (SP3)* ή νεότερη έκδοση (μόνο στα 32 bit): Οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II,
Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής, 233 MHz ή ισχυρότερος, 750 MB χώρος
στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση. *Υποστηρίζει μόνο 32 bit. Linux (Για
περισσότερες πληροφορίες, http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)·
Mac: Mac OS X v10.5 ή v10.6: Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel®
Core™, 500 MB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή
σύνδεση στο Internet, θύρα USB

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3) ή νεότερο
(μόνο στα 32 bit), Mac OS X v10.5 ή v10.6, Linux (Για περισσότερες
πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Πιστοποίηση ENERGY STAR

Ναι

Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό γενικής χρήσης
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος: 28 W (σε λειτουργία), 5,81 W (σε αναμονή), 1,95 W
(σε αναστολή λειτουργίας), 0,22 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Οι
μετρήσεις ενέργειας βασίζονται στη διαδικασία ελέγχου OM του ENERGY
STAR®.
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ: 494 x 412,8 x 300 mm (χωρίς εξάρτημα εκτύπωσης δύο όψεων)
Βάρος προϊόντος
11.52 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
CM749A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One (N911a), εξάρτημα αυτόματης
εκτύπωσης δύο όψεων HP, αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 950 Officejet,
αρχικά δοχεία μελάνης HP 951 (κυανό, ματζέντα, κίτρινο), λογισμικό εκτυπωτή
και οδηγός χρήσης σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης, αφίσα εγκατάστασης,
καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση
Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Περιορισμένη εγγύηση
υλικού HP για 3 έτη μετά τη δήλωση εντός 31 ημερών από την αγορά (δείτε:
www.hp.com/eur/mybusiness). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης
Προϊόν Κίνας
Εξαρτήματα
CN548A Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων για εκτυπωτές HP Officejet Pro 8600
e-All-in-One
Αναλώσιμα
CN045AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 950XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 2.300 σελίδες*
CN046AE Δοχείο κυανής μελάνης HP 951XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1.500 σελίδες*
CN047AE Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 951XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1.500 σελίδες*
CN048AE Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 951XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1.500 σελίδες*
CN049AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 950 Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1000 σελίδες*
C6818A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί HP Inkjet - 50 φύλλα/A4/210 x 297
mm
Q6593A Ματ χαρτί HP Professional Inkjet 200 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φ./A4/210 x 297 mm
CR712AE Πακέτο HP 951XL Officejet Value Pack-75 φύλλα/A4/210 x 297
mm
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης UG199E - HP Care Pack για 3 έτη με βασική αντικατάσταση για εκτυπωτές
Officejet Pro
UG076E - HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
εκτυπωτές Officejet Pro
UG279E - HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο επισκευής για
εκτυπωτές Officejet Pro (UG199E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ. UG076E: ό,τι ισχύει για το UG199E συν Δημοκρατία
της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UG279E: Μόνο χώρες
Βαλτικής, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, υπερπόντια Γαλλία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Κύπρος, Ουγγαρία, Ισραήλ, Μάλτα, MEMA, Μολδαβία,
Πολωνία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία.)
Ισχύς

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.
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