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

A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One olyan mikro- és
kisvállalkozások számára készült, amelyek kis költségű,
prémium színeket biztosító, webes többfunkciós
nyomtatót szeretnének mobil nyomtatással, hálózati
lehetőségekkel és a produktivitási funkciók széles
skálájával.

Nyomtasson professzionális színes dokumentumokat
a lézernyomtatók oldalköltségének akár a feléért.1

Több munkát végezhet el a hatékonyságnövelő
üzleti eszközök széles skálája révén.

● Nyomtasson professzionális színes dokumentumokat a
hasonló kategóriájú lézernyomtatók oldalköltségének
akár a feléért. 1

● Növelje hatékonyságát – takarítson meg időt és papírt
– az automatikus kétoldalas nyomtatással és a 250
lapos papíradagoló tálcával.

● Nyomtasson a HP Officejet tinták segítségével olyan
dokumentumokat, melyek ellenállnak a fakulásnak, a
víznek, illetve a kiemelő filcek elmosódásainak.4,5

● Digitális faxokat küldhet közvetlenül az asztalról, és
közvetlenül számítógépre, e-mailbe vagy hálózati
mappába olvashat be dokumentumokat.

● Nyomtasson a lézerrel összemérhető ISO sebességgel:
percenként akár 18 fekete-fehér vagy 13 színes oldalt,
megfizethető, különálló patronokkal.

● Kétoldalas szórólapok szegély nélküli fotók, lenyűgöző
reklámanyagok és más professzionális megjelenésű
anyagok nyomtatása.

● Magabiztosan kezelheti a nagy volumenű nyomtatási
feladatokat – akár 25 000 lapos havi terhelhetőség.

● A CopyCrop funkcióval az érintőképernyőn keresztül
választhatja ki a másolandó területeket; például
könnyen lemásolhat és kinyomtathat egyoldalasban
egy kétoldalas azonosítókártyát.

A vezeték nélküli hálózatkezelés és a mobil
nyomtatás révén szinte bárhonnan dolgozhat.2,3
● A HP ePrint alkalmazásokkal gyakorlatilag bárhonnan
nyomtathat.3
● Növelheti produktivitását – üzleti alkalmazásokat érhet
el, űrlapokat nyomtathat, valamint fontos feladatokat
kezelhet az intuitív érintőképernyőn.6
● Csatlakozhat hálózathoz vezeték nélkül vagy a beépített
Ethernet révén, illetve közvetlenül is a nagy sebességű
USB-port révén.2
● Az AirPrint™ szolgáltatással közvetlen iPad®, iPhone®
vagy iPod touch® eszközről nyomtathat e-maileket,
dokumentumokat, weblapokat és még sok mást.7

1

●

A színes lézerkészülékekhez képest akár 50%-kal kisebb energiafogyasztás.
● Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírfelhasználás akár a felére is
csökkenthető.

ENERGY STAR® minősítés
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A nettó 400 euró alatti színes, lézeres AiO nyomtatók többsége (2011. március),
OJ Pro a legnagyobb kapacitású tintapatronokkal. Az energiafogyasztás a HP által
az ENERGY STAR® szempontjai szerint elvégzett tesztelésén alapul. Részletek:
www.hp.com/eur/ojfacts.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.

1

A nettó 400 euró alatti színes lézernyomtatók többsége, 2011. március. Részletek: www.hp.com/eur/ojfacts. Az Officejet PRO ISO kapacitása a legnagyobb kapacitású patronokkal, folyamatos
nyomtatás esetén; lásd www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli működés csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilis.

3 Nyomtatóhoz létesített internetkapcsolatot igényel. A funkció minden internetre csatlakoztatott e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. A támogatott
dokumentum- és képtípusok listája a www.hp.com/go/eprintcenter oldalon érhető el.

4 A fakulásállóság számítása a savmentes papírokra és az eredeti HP tintákra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján történik; a színezőanyagok állandósági adatai szobahőmérsékleten az
ISO 11798 és az ISO 18909 szabvány szerint hasonló rendszereken tesztelve.
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Vízállóság a ColorLok® emblémával ellátott papírral végzett HP belső teszt alapján.

Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatás regisztrálást igényelhet. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és
szerződésenként eltérő. Részletek: www.hp.com/go/eprintcenter.

7Támogatja a többfeladatos munkavégzést támogató iOS 4.2 és újabb rendszerű eszközöket (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS és 3. és 4. generációs iPod touch®). Az AirPrint™ szolgáltatás és

az iOS 4.2 és újabb rendszerű eszközök 802.11 vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek a nyomtatóhoz. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple® Inc. védjegye. Az iPad, az iPhone és az
iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett védjegye.

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

MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Képernyő

6,75 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)

Szoftver

HP nyomtatószoftver; Microsoft® eszköztár; HP Update; Online kellékvásárlás

Nyomtató intelligens szoftverének
jellemzői

Tájolás: Álló/fekvő; Nyomtatás mindkét oldalra: Nincs/hosszú oldal/rövid oldal
(megjegyzés: manuális kétoldalas nincs); Oldalak laponként: 1, 2, 4, 6, 9, 16
(N oldalt 1 lapra); Füzet; Szürkeárnyalatos nyomtatás: kikapcsolva/minőségi
szürkeárnyalatos/csak fekete tinta; Elrendezés megőrzése: nem/igen Szegély
nélküli nyomtatás: Nyomtatás szegéllyel/szegély nélkül; Nyomtatási minőség:
gyors vázlat/normál/legjobb/maximális dpi; HP Real Life technológiák: be/ki;
Minden szöveg nyomtatása feketén: engedélyezés/letiltás; Nyomtatandó
oldalak: összes oldal/páratlan oldalak/páros oldalak

Áramellátás

A termék mérete
A termék tömege
A doboz tartalma

Szabvány csatlakoztathatóság

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 1 USB
gazdaport; 2 RJ-11 modem port; memóriakártya-nyílások

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, Apple AirPrint™

Garancia

Memóriakártya kompatibilitás

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (külön megvásárolható adaptert igényel); Secure Digital
(SD); Secure Digital High Capacity; miniSD, microSD, microSDHC (külön
megvásárolható adaptert igényel); MultimediaCard (MMC), Secure
MultimediaCard; Csökkentett méretű MultimediaCard (RS-MMC), MMC Mobile,
MMCmicro (opcionális adapter szükséges)

Származási ország
Tartozékok
Kellékek

Szabvány nyomtató-parancsnyelvek

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Nyomtatási felbontás

Fekete (legjobb): max. 1200 x 600 dpi; Színes (legjobb): Akár 4800 x 1200
optimalizált dpi felbontás HP Advanced fotópapír alkalmazásával, 1200 x 1200
dpi bemeneti felbontás mellett

Nyomtatási sebesség

Fekete (ISO): Akár 18 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 13 oldal percenként

Nyomtatási képességek

Szegély nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm)
Közvetlen nyomtatás támogatása: Igen (memóriakártyák)

Terhelhetőség

Havonta, A4: Max. 25000 oldal

Javasolt havi lapkapacitás

250–1250 oldal

Faxfelbontás

Fekete (normál): 203 x 98 dpi

Fax sebessége

4 mp/oldal

faxolási jellemzők

Faxolás: Igen, színes; Automatikus újrahívás: Igen; Késleltetett faxküldés: Igen

Beolvasás sebessége

Beolvasási sebesség (automatikus lapadagoló, A4): Akár 5,6 oldal/perc (200
kép/perc, f-f) akár 5,6 oldal/perc (200 kép/perc, színes);
Színes beolvasási sebesség (4x6 fénykép): < 10 s

Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők

Síkágyas, ADF; Contact Image Sensor (CIS) technológia

Lapolvasási bevitel

Előlapi vagy szoftveres lapolvasás, másolás, faxolás

Beolvasási fájlformátum

Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF
(.tif)

Beolvasás felbontása

Hardver: Max. 4800 x 4800 dpi; Optikai: Max. 4800 dpi

Maximális beolvasási méret

216 x 297 mm

Lapolvasási opciók (automatikus
dokumentum-adagoló)
Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei

Egyoldalas

Másolási felbontás

Fekete szöveg és grafika: max. 1200 x 600 dpi; Szín: max. 1200 x 600 dpi

Másolás sebessége

Fekete (ISO): Akár 12 másolat percenként; Színes (ISO): Akár 11 másolat
percenként

Maximális példányszám

Legfeljebb 99 másolat

Támogatott adathordozó-típusok

Normál papír, vastag normál papír, HP fényes fehér papír, HP 120
professzionális matt tintasugaras papír, HP Premium Plus fotópapírok*, egyéb
tintasugaras papírok, HP speciális fotópapírok, HP hétköznapi fotópapír, fényes*,
egyéb fotópapírok, egyéb különleges papírok, egyéb üdvözlőkártyák, HP 180
fényes és matt professzionális tintasugaras papír, egyéb brosúrapapírok, karton

Támogatott hordozóméretek

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

Egyedi hordozóméretek

1. tálca: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm (egyéni méretek, melyeket csak a Mac
illesztő támogat)

Hordozó támogatott súlya

1. tálca: 60–105 g/m² (normál papír); 220–280 g/m² (fénykép)*; 75–90 g/m²
(boríték); 163–200 g/m² (kártya). *Használhatók még HP Premium Plus
fotópapírok legfeljebb 300 g/m², valamint HP hétköznapi fotópapír is 200 g/m²
súlyig.

Bemeneti papírvezető (tartozék)

250 lapos adagolótálca; 150 lapos kimeneti papírtartó;
Kétoldalas lehetőségek: Automatikus (alapkiépítésben); Borítékadagoló: Nem;
Szabványos papírtálcák: 1;
Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Legfeljebb 500 lap,
Legfeljebb 30 boríték
Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 150 lap

24 bites 256

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor, 2 GB merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-es 32
bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB port, Internet Explorer;
Windows® XP (SP3)* vagy újabb (csak 32 bites): bármilyen Intel® Pentium® II,
Celeron® vagy kompatibilis processzor, 233 MHz-es vagy gyorsabb, 750 MB
merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port,
Internet Explorer 6 vagy újabb. *Csak 32 bites rendszert támogat. Linux (További
információk: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 vagy v10.6: PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core™
processzor, 500 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port

Kompatibilis operációs rendszerek

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows®XP (SP3) vagy újabb
(csak 32 bites); Mac OS X v10.5 vagy v10.6, Linux (További információ:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

ENERGY STAR minősítés

Igen

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Tápegység típusa: Beépített univerzális tápegység
Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Energiafogyasztás: 28 W (üzem közben), 5,81 W (készenléti üzemmódban);
1,95 W (alvó állapotban), 0,22 W (manuálisan kikapcsolva). A
teljesítményfelvétel mérése az ENERGY STAR® OM tesztelési eljárás szerint
történt.
széles x mély x magas: 494 x 412,8 x 300 mm (telepített kétoldalas
nyomtatási egység nélkül)
11.52 kg
CM749A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One (N911a); HP automatikus
kétoldalas nyomtatási egység; HP 950 beállító fekete Officejet tintapatron; HP
951 beállító tintapatronok (ciánkék, bíborvörös, sárga); nyomtatószoftver és
felhasználói kézikönyv CD-ROM-on; első lépések útmutató; üzembe helyezési
poszter; tápkábel
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. Három éves korlátozott
HP hardvergarancia a vásárlást követő 31 napon történő regisztráció után
(lásd: www.hp.com/eur/mybusiness). A garanciális és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.
Gyártási hely: Kína
CN548A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One nyomtató 250 lapos papírtálca
CN045AE HP 950XL fekete Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 2300 oldal*
CN046AE HP 951XL ciánkék Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 1500 oldal*
CN047AE HP 951XL bíbor Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 1500 oldal*
CN048AE HP 951XL Officejet sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 1500 oldal*
CN049AE HP 950 fekete Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 1000 oldal*
C6818A HP professzionális fényes tintasugaras papír – 50 lap /A4/ 210 x
297 mm
Q6593A HP professzionális matt tintasugaras papír – 200 lap / A4 / 210 x
297 mm
CHP210 HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CR712AE HP 951XL Officejet gazdaságos csomag - 75 lap/A4/210 x 297
mm
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies
webhelyen vagy a termék csomagolásán
UG199E - HP 3 éves Care Pack Officejet Pro nyomtatókra vonatkozó standard
cserével
UG076E - HP 3 éves Care Pack Officejet Pro nyomtatókra vonatkozó következő
napos cserével
UG279E - HP 3 éves Care Pack Officejet nyomtatókra vonatkozó visszaszállítás
a raktárba szolgáltatással (UG199E: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült
Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország.
UG076E: lásd UG199E, valamint Csehország, Görögország, Lengyelország,
Magyarország, Szlovákia. UG279E: Balti országok, Bulgária, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dél-Afrika, Európai fejlődő piacok (EEM), Franciaország
tengerentúli megyéi/területei (Dom Tom), Izrael, Közép-keleti, mediterrán és
afrikai térség (MEMA), Lengyelország, Magyarország, Málta, Moldova,
Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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