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

Echipamentul e-All-in-One HP Officejet Pro 8600 este
destinat utilizatorilor din microîntreprinderi/firme mici
care doresc culori la un cost scăzut, de calitate premium,
de la un echipament all-in-one conectat la Web, cu
opţiuni pentru imprimare mobilă şi reţea şi cu o gamă de
caracteristici de productivitate.

Imprimaţi color la calitate profesională cu un cost pe
pagină cu până la 50% mai mic faţă de
imprimantele laser.1
● Creaţi documente color profesionale la un cost pe
pagină cu până la 50% mai mic decât al
echipamentelor laser competitive.1
● Imprimaţi documente care rezistă la decolorare, la apă
şi la urmele de creion translucid cu cernelurile HP
Officejet.4,5
● Imprimaţi la viteze ISO (comparabile cu ale
echipamentelor cu laser) de până la 18 ppm alb-negru,
13 ppm color utilizând cernelurile individuale accesibile.
● Manevraţi lucrări de imprimare de volum ridicat cu
încredere – ciclu lunar de funcţionare de până la
25.000 de pagini.

Faceţi mai multe lucruri cu o gamă de instrumente
profesionale de îmbunătăţire a eficienţei.
● Creşteţi productivitatea – şi economisiţi timp şi hârtie –
cu imprimarea automată faţă-verso şi tava pentru 250
de coli de hârtie.
● Trimiteţi faxuri digitale direct de pe desktop şi scanaţi
documente direct către PC, e-mail sau folder de reţea.
● Creaţi pliante faţă-verso, fotografii fără chenar,
prospecte impresionante precum şi alte materiale cu
aspect profesional.
● Selectaţi zonele de copiere utilizând CopyCrop prin
ecranul senzitiv; creaţi şi imprimaţi simplu o copie pe o
singură faţă a unei cărţi de identitate faţă-verso.

Rămâneţi productiv practic de oriunde cu reţeaua
wireless şi imprimarea mobilă.2,3
● Descoperiţi libertatea imprimării cu HP ePrint - acum
puteţi să imprimaţi virtual de oriunde.3
● Creşteţi productivitatea – accesaţi aplicaţii de afaceri,
imprimaţi formulare şi controlaţi activităţile cheie prin
ecranul senzitiv intuitiv.6
● Conectaţi-vă la reţea, wireless sau prin interfaţa Ethernet
integrată, sau direct prin USB de mare viteză.2
● Imprimaţi e-mailuri, documente, pagini Web şi multe
altele direct din iPad®, iPhone® sau iPod touch® cu
AirPrint™.7

1

●

Utilizaţi cu până la 50% mai puţină energie decât cu modelele laser color.
● Reduceţi utilizarea hârtiei aproape la 50% utilizând imprimarea automată faţă-verso.

Certificat ENERGY STAR®

1

Majoritatea echipamentelor AiO laser color sub 400 € fără TVA, martie 2011, OJ
Pro cu cartuşe de capacitate maximă. Consumul de energie se bazează pe testarea
HP în conformitate cu criteriile metodei de testare a programului ENERGY STAR®.
Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/eur/ojfacts.
Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de imprimare.
Aflaţi cum pe site-ul nostru Web.
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Majoritatea echipamentelor all-in-one laser color sub 400 € fără TVA, martie 2011. Pentru detalii: 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 Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Operaţii wireless compatibile numai cu rutere de 2,4 GHz.

3 Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet şi de e-mail conectat. Duratele de imprimare pot varia. Pentru o listă
a documentelor şi a tipurilor de imagini acceptate, vizitaţi www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Rezistenţa la decolorare este bazată 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.
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Rezistenţa la apă este bazată pe testarea internă HP, utilizând hârtie cu sigla ColorLok®.

Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune,
limbă şi acorduri. Pentru detalii, accesaţi www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Acceptă dispozitive cu iOS 4.2 şi versiuni ulterioare (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS şi iPod touch® din generaţia a treia şi a patra) care acceptă multitasking. AirPrint™ şi iOS 4.2 şi versiunile
ulterioare necesită la imprimantă o conexiune de reţea wireless 802.11. AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple® Inc. iPad, iPhone şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări/regiuni.

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

SPECIFICAŢII TEHNICE
Funcţii

Imprimare, copiere, scanare, fax, Web

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Ecran

Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afişaj grafic color) de 6,75 cm

Software

Software pentru imprimantă HP; bara de instrumente Microsoft®; HP Update;
Magazin online pentru consumabile

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Orientare:Portret/Peisaj; Imprimare pe ambele feţe:Fără/Inversare pe latura
lungă/Inversare pe latura scurtă (Notă: fără duplex manual); Pagini pe coală: 1,
2, 4, 6, 9, 16 (adică imprimare N pagini/coală); Broşură; Imprimare în nuanţe
de gri: Dezactivat/Nuanţe de gri de calitate înaltă/Numai cerneală neagră;
Păstrare aspect: Nu/Da; Imprimare fără chenar: Imprimare cu chenar/Imprimare
fără chenar; Calitate ieşire: Ciornă rapidă/Normal/Optim/Maximum dpi;
Tehnologii HP Real Life: Oprit/Pornit; Imprimare în negru a întregului text:
Dezactivare/Activare; Pagini de imprimat: Imprimarea tuturor
paginilor/Imprimare numai pagini impare/Imprimare numai pagini pare

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 port USB
gazdă; 2 porturi de modem RJ-11; sloturi pentru carduri de memorie

Capabilitate de imprimare mobilă

HP ePrint, Apple AirPrint™

Compatibilitate card de memorie

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (necesită adaptor, care se vinde separat); Secure Digital
(SD); Secure Digital High Capacity; miniSD, microSD, microSDHC (necesită
adaptor, care se vinde separat); MultimediaCard (MMC), Secure
MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC), MMC Mobile,
MMCmicro (necesită adaptor, care se vinde separat)

Limbaje de imprimantă standard

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 îmbunătăţit

Rezoluţie de imprimare

Negru (optim): Până la 1200 x 600 dpi; Culoare (optim): Până la 4800 x 1200
dpi optimizaţi pe hârtie foto HP Advanced, 1200 x 1200 dpi la intrare

Viteză de imprimare

Negru (ISO): Până la 18 ppm; Color (ISO): Până la 13 ppm

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără chenar: Da (până la 216 x 297 mm)
Imprimare directă acceptată: Da (carduri de memorie)

Volum de lucru

Lunar, A4: Până la 25.000 pagini

Volum de pagini lunar recomandat

250 – 1250 pagini

Rezoluţie fax

Negru (standard): 203 x 98 dpi

Viteză fax

4 s pentru o pagină

facilităţi fax

Fax: Da, color; Reapelare automată: Da; Expediere programată fax: Da

Viteză de scanare

Viteză de scanare (ADF, A4): Până la 5,6 ppm (200 ppi, alb-negru), până la 5,6
ppm (200 ppi, color);
Viteză scanare color (foto 4x6): sub 10 s

Tip scanare/Tehnologie

Plan, ADF; Contact Image Sensor (CIS)

Moduri de intrare scanare

Scanare, copiere, fax de la panoul frontal sau din software

Format fişier scanat

Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face
căutări (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 4800 x 4800 dpi; Optic: Până la 4800 dpi

Dimensiune maximă scanare

216 x 297 mm

Opţiuni de scanare (ADF)

O singură faţă

Adâncime biţi/Nivele de gri

24 biţi 256

Rezoluţie copie

Text şi imagini în negru: Până la 1200 x 600 dpi; Color: Până la 1200 x 600
dpi

Viteză de copiere

Negru (ISO): Până la 12 cpm; Color (ISO): Până la 11 cpm

Număr maxim de copii

Până la 99 de copii

Tipuri suport acceptate

Hârtie simplă, hârtie simplă groasă, hârtie albă strălucitoare HP, hârtie inkjet HP
Professional mată 120, hârtii foto HP Premium Plus*, alte hârtii inkjet, hârtii foto
HP Advanced, hârtie foto HP Everyday, lucioasă*, alte hârtii foto, alte hârtii
speciale, alte felicitări, Hârtie inkjet HP Professional mată 180, mată şi lucioasă,
alte hârtii pentru broşuri, carton

Dimensiuni de suporturi acceptate

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

Dimensiuni suporturi personalizate

Tava 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm (dimensiuni particularizate acceptate
numai de driverul Mac)

Greutate acceptată pentru suporturi

Tava 1: 60 – 105 g/m² (hârtie simplă); 220 – 280 g/m² (foto)*; 75 – 90 g/m²
(plicuri); 163 – 200 g/m² (cartele). *Mai sunt acceptate hârtia foto HP Premium
Plus de până la 300 g/m² şi hârtia foto HP Everyday de până la 200 g/m².

Manipulare standard hârtie/intrare

tavă intrare de 250 coli; tavă ieşire de 150 coli;
Opţiuni duplex: Automat (standard); Alimentator de plicuri: Nu; Tăvi de hârtie
standard: 1;
Capacităţi de intrare: Capacitate maximă de intrare: Până la 500 de coli, Până
la 30 de plicuri
Capacităţi de ieşire: Capacitate maximă de ieşire: Până la 150 de coli

Cerinţe minime de sistem

PC: Microsoft® Windows® 7: procesor de 1 GHz, 32 de biţi (x86) sau 64 de
biţi (x64), 2 GB spaţiu pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de
Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesor de 800 MHz, 32
de biţi (x86) sau 64 de biţi (x64), 2 GB spaţiu pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer;
Windows® XP (SP3)* sau superior (numai pe 32 de biţi): orice procesor Intel®
Pentium® II, Celeron® sau compatibil, 233 MHz sau superior, 750 MB spaţiu pe
hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet
Explorer 6 sau versiuni ulterioare. *Acceptă numai 32 de biţi. Linux (Pentru mai
multe informaţii, consultaţi http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 sau v10.6: procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™,
500 MB spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de
Internet, port USB

Sisteme de operare compatibile

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) sau superior
(numai pe 32 de biţi); Mac OS X v10.5 sau v10.6, Linux (Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certificat ENERGY STAR

Da

Alimentare curent

Dimensiunile produsului
Greutate produs
Ce se găseşte în cutie

Garanţie

Ţara de origine
Accesorii
Consumabile

Opţiuni de service şi asistenţă

Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare universală integrată
Cerinţe de alimentare: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consum de energie: 28 W (activ), 5,81 W (standby) 1,95 W (repaus), 0,22
W (oprire manuală). Evaluarea consumului de energie se bazează pe
procedura de testare ENERGY STAR® OM.
l x a x î: 494 x 412,8 x 300 mm (fără duplexor instalat)
11.52 kg
CM749A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One (N911a); duplexor automat HP;
cartuş de cerneală de configurare HP 950 Officejet negru; cartuşe de cerneală
de configurare HP 951 (cyan, magenta, galben); software şi ghidul
utilizatorului pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid Noţiuni introductive; poster
de instalare; cablu de alimentare
Un an garanţie limitată HP standard pentru hardware. Garanţie limitată HP de
trei ani pentru hardware după înregistrare în interval de 31 de zile de la
cumpărare (vizitaţi www.hp.com/eur/mybusiness). Opţiunile de garanţie şi de
asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele
legislaţiei locale.
Produs în China
CN548A Imprimantă HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One cu tavă pentru 250
de coli de hârtie
CN045AE Cartuş de cerneală HP 950XL Officejet negru
Capacitateea medie a cartuşului 2300 de pagini*
CN046AE Cartuş de cerneală HP 951XL Officejet cyan
Capacitateea medie a cartuşului 1500 de pagini*
CN047AE Cartuş de cerneală HP 951XL Officejet magenta
Capacitateea medie a cartuşului 1500 de pagini*
CN048AE Cartuş de cerneală HP 951XL Officejet galben
Capacitateea medie a cartuşului 1500 de pagini*
CN049AE Cartuş de cerneală HP 950 Officejet negru
Capacitateea medie a cartuşului 1000 pagini*
C6818A Hârtie inkjet HP Professional lucioasă - 50 de coli/A4/210 x 297
mm
Q6593A Hârtie inkjet HP Professional mată - 200 coli/A4/210 x 297 mm
CHP210 Hârtie HP pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CR712AE Pachet Value HP 951XL Officejet – 75 de coli/A4/210 x 297 mm
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj
UG199E - HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire standard pentru imprimante
Officejet Pro
UG076E - HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru
imprimante Officejet Pro
UG279E - HP Care Pack, 3 ani, cu asistenţă de returnare la depozit pentru
imprimante Officejet Pro (UG199E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania,
Suedia, Elveţia, Marea Britanie. UG076E: la fel ca UG199E plus Republica
Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UG279E: numai ţările baltice,
Bulgaria, Republica Cehă, Dom Tom, EEM, Cipru, Ungaria, Israel, Malta,
MEMA, Moldova, Polonia, România, Africa de Sud, Rusia, Slovacia, Slovenia,
Turcia).

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
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