Tlačiareň HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

Zariadenie HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One je
navrhnuté pre používateľov v mikropodnikoch/malých
podnikoch, ktorí chcú špičkovú kvalitu farieb za nízku
cenu z multifunkčného zariadenia pripojeného k webu s
mobilnou tlačou a možnosťami siete a rozšírenými
funkciami pre produktivitu.

Tlačte profesionálne farby s nákladmi na jednu
stranu o 50 % nižšími ako u laserových tlačiarní.1

Spravte viac s množstvom podnikových nástrojov,
ktoré zvyšujú produktivitu.

● Vytvárajte profesionálne farebné dokumenty s nákladmi
na jednu stranu o 50% nižšími ako u konkurenčných
laserových tlačiarní.1

● Zvýšte produktivitu s automatickou obojstrannou tlačou,
skenovaním a kopírovaním a s automatickým
podávačom na 50 listov.

● Tlačte dokumenty, ktoré odolávajú vyblednutiu, vode a
rozmazaniu zvýrazňovacím perom s atramentmi HP
Officejet.4,5

● Odosielajte digitálne faxy priamo z vášho stola a
skenujte dokumenty priamo do počítača, e-mailu alebo
sieťového priečinka.

● Tlačte rýchlosťou ISO (porovnanie s laserovými tlačiarň.)
až 20 str./min. čb a 16 str./min. farebne pomocou
dostupných, samostatných atramentov.

● Vytvárajte obojstranné letáky, bezokrajové fotografie,
pôsobivé prospekty a iné materiály s profesionálnym
vzhľadom.

● Spracujte veľkoobjemové tlačové úlohy s istotou –
prevádzkový cyklus až do 25 000 strán mesačne.

● Vytvárajte dokonalé kópie s riešeniami CopySmart;
jednoducho vytvárajte a tlačte jednostranné kópie
obojstranných ID kariet.

Zostaňte produktívni prakticky kdekoľvek s
bezdrôtovou sieťou a mobilnou tlačou.2,3
● Objavte slobodu s tlačou HP ePrint – teraz môžete tlačiť
prakticky odkiaľkoľvek.3
● Zvýšte produktivitu – pristupujte k podnikovým
aplikáciám, tlačte formuláre a ovládajte kľúčové úlohy
pomocou veľkej dotykovej obrazovky s podporou gest.6
● Pripojte sa k vašej sieti bezdrôtovo alebo pomocou
vstavaného Ethernetu alebo priamo pomocou
vysokorýchlostného USB.2
● Tlačte e-maily, dokumenty, web stránky a ešte viac
priamo z vášho zariadenia iPad®, iPhone® alebo iPod
touch® pomocou AirPrint™.7
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●

Spotrebuje až o 50% menej energie ako farebné laserové tlačiarne.
● Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

1

Väčšina farebných laserových multifunkčných tlačiarní < 400 € bez DPH, marec
2011, OJ Pro s kazetami s najvyššou kapacitou. Spotreba energie podľa testovania
HP s použitím metódy testovania programu ENERGY STAR®. Podrobnosti si pozrite
na www.hp.com/eur/ojfacts.

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

1

Väčšina farebných laserových multifunkčných tlačiarní < 400 € bez DPH, marec 2011. Podrobnosti na: www.hp.com/eur/ojfacts. Výťažnosť tlačiarne OJ Pro podľa noriem ISO s kazetami s
najvyššou kapacitou na základe metódy neustálej tlače; pozri www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba so smerovačmi s frekvenciou 2,4

GHz.

3 Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Funkcia funguje s akýmkoľvek zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Časy tlače sa môžu líšiť. Pre zoznam podporovaných
dokumentov a typov obrázkov, pozri www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Odolnosť voči vyblednutiu na základe odhadov výrobcov papiera pre papiere zbavené kyseliny a originálne atramenty HP; farebná stálosť pri izbovej teplote je odvodená od podobných
systémov testovaných podľa ISO 11798 a ISO 18909.
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6

Odolnosť voči vode podľa interného testovania v HP použitím papiera s logom ColorLok®.

Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobnosti
nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Podporuje zariadenia iOS 4.2 a novšie zariadenia (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS a 3. a 4. generáciu zariadení iPod touch®), ktoré podporujú multitasking. AirPrint™ a zariadenia iOS 4.2
a novšie zariadenia vyžadujú bezdrôtové sieťové pripojenie 802.11 k tlačiarni. AirPrint a logo AirPrint sú obchodné známky spoločnosti Apple® Inc. iPad, iPhone a iPod touch sú obchodné
známky spoločnosti Apple Inc. registrovanej v USA a iných krajinách.

Tlačiareň HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, kopír., skenovanie, fax, web

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Obrazovka

10,9 cm CGD (farebný grafický displej) s dotykovou obrazovkou

Softvér

Softvér tlačiarne HP; Panel nástrojov Microsoft®; Aktualizácia HP; Obchod pre
on-line nákup materiálu

Funkcie inteligentného softvéru
tlačiarne

Orientácia: Na výšku/na šírku; Obojstranná tlač: Žiadna/Prepnutie na veľký
okraj/prepnutie na malý okraj (Pozn.: Žiadna ručná obojstranná); Počet strán
na hárok: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (napr. tlač N-up); Booklet; Tlač v odtieňoch sivej:
Vypnuté/Vysokokvalitná v odtieňoch sivej/Iba čierny atrament; Zachovať
rozloženie: Nie/Áno; Tlač bez okrajov: Tlač s okrajmi/Tlač bez okrajov; Kvalita
výstupu: Rýchly koncept/normálna/najlepšia/maximálne dpi; Technológie HP
Real Life: Vypnúť/Zapnúť; Vytlačiť celý text čiernobielo: Vypnúť/Zapnúť; Strany
pre tlač: Vytlačiť všetky strany/tlačiť iba nepárne strany/tlačiť iba párne strany

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostný port USB 2.0; 1 Ethernet; 1 bezdrôtový adaptér
802.11b/g/n; 1 hostiteľský port USB; 2 modemové porty RJ-11; zásuvky na
pamäťové karty

Možnosť mobilnej tlače

HP ePrint, Apple AirPrint™

Kompatibilita pamäťových kariet

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (vyžaduje adaptér, predáva sa osobitne); Secure Digital
(SD); Secure Digital High Capacity; miniSD, microSD, microSDHC (vyžaduje
adaptér, predáva sa osobitne); MultimediaCard (MMC), Secure
MultimediaCard; Zmenšené karty MultimediaCard (RS-MMC), MMC Mobile,
MMCmicro (vyžaduje sa adaptér predávaný samostatne)

Zdroj

Rozmery produktov
Hmotnosť produktu
Čo je v krabici

Záruka

Krajina pôvodu
Príslušenstvo
Doplnky

Typ napájacieho zdroja: Zabudovaný univerzálny napájací zdroj
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba energie: 34 W (aktívna), 6,63 W (pohotovostný režim); 2,21 W
(režim spánku), 0,22 W (manuálne vypnuté). Merania výkonu vychádzajú z
testovania podľa ENERGY STAR® OM.
d x v x š: 494 x 412,8 x 315 mm (bez namontovaného duplexera)
12.43 kg
CM750A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One Plus (N911g); Automatický
duplexer HP; Nastavovacia čierna atramentová kazeta HP Officejet 950;
Nastavovacie atramentové kazety HP 951 (azúrová, purpurová, žltá); softvér
tlačiarne a používateľská príručka na disku CD-ROM; príručka pre rýchly
začiatok; plagát s nastaveniami; napájací kábel
Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Trojročná
obmedzená záruka HP na hardvér po registrácii do 31 dní od nákupu (pozri
www.hp.com/eur/mybusiness). Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa
produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Vyrobené v Číne
CN548A Zásobník na 250 listov papiera pre tlačiareň HP Officejet Pro 8600
e-All-in-One
CN045AE Čierna atramentová kazeta HP 950XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 2300 strán*
CN046AE Azúrová atramentová kazeta HP 951XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 1500 strán*
CN047AE Purpurová atramentová kazeta HP 951XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 1500 strán*
CN048AE Žltá atramentová kazeta HP 951XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 1500 strán*
CN049AE Čierna atramentová kazeta HP Officejet 950
Priemerná výdatnosť kazety 1000 strán*
C6818A Lesklý papier pre atramentové tlačiarne HP Professional – 50
listov/A4/210 x 297 mm
Q6593A Profesionálny matný papier HP pre atramentové tlačiarne – 200
listov/A4/210 x 297 mm
CHP210 Papier do tlačiarne HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm
CR712AE Balík HP 951XL Officejet Value-75 listov/A4/210 x 297 mm
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
UG199E - HP Care Pack so štandardnou výmenou pre tlačiarne Officejet Pro, 3
r.
UG076E - HP Care Pack s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre tlačiarne
Officejet Pro, 3 r.
UG279E - HP Care Pack s podporou pre vrátenie do skladu pre tlačiarne
Officejet Pro, 3.r. (UG199E: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo. UG076E: rovnaké ako UG199E plus
Česká republika, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. UG279E: Iba
pobaltské krajiny, Bulharsko, Česká Republika, Dom Tom, EEM, Cyprus,
Maďarsko, Izrael, Malta, MEMA, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Južná Afrika,
Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko).

Štandardné jazyky tlačiarne

Rozšírené HP PCL 3 GUI, HP PCL 3

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Až 1200 x 600 dpi; Farebná (najlepšia): Optimalizované
rozlíšenie až 4800 x 1200 dpi na fotopapieri HP Advanced so vstupným
rozlíšením 1200 x 1200 dpi

Rýchlosť tlače

Čierna (ISO): Až 20 str./min.; Farebná (ISO): Až 16 str./min.

Možnosti tlače

Tlač bez okrajov: Áno (až 216 × 297 mm)
Podporovaná priama tlač: Áno (pamäťové karty)

Pracovný cyklus

Mesačne, A4: Až 25000 strán

Odporúčaný mesačný objem strán

250 až 1250 strán

Rozlíšenie faxu

Čierna (štandardná): 203 × 98 dpi

Rýchlosť faxovania

4 sekundy na stranu

funkcie faxovania

Faxovanie: Áno, farebné; Automatické opätovné vytáčanie: Áno; Oneskorené
odosielanie faxov: Áno

Rýchlosť skenovania

Rýchlosť skenovania (ADF, A4): Až 11 str./min. (200 ppi, čiernobielo), až 7
str./min. (200 ppi, farebne);
Rýchlosť skenovania, farebná (foto 4x6): < 11 s

Typ skenera/Technológia

Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Kontaktný obrazový snímač
(CIS)

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie, kopírovanie, fax na prednom paneli alebo zo softvéru

Formát naskenovaného súboru

Typy skenovaných súborov podporovaných softvérom: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), čistý text (.rtf), vyhľadateľné PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

Rozlíšenie skenovania

Hardvér: Až 4 800 × 4 800 dpi; Optické: Až 4800 dpi

Maximálny rozmer skenu

216 x 356 mm

Možnosti skenovania (ADF)

Obojstranné

Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej
farby
Rozlíšenie pri kopírovaní

24-bitová 256

Rýchlosť kopírovania

Čierna (ISO): Až 13 kópií za minútu; Farebná (ISO): Až 12 kópií za minútu

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

Maximálny počet kópií

Až 99 kópií

Podporované typy médií

Obyčajný papier, hrubý obyčajný papier, žiarivobiely papier HP, matný papier
HP Professional Inkjet Paper 120, fotopapiere HP Premium Plus*, iné papiere pre
atramentové tlačiarne, fotopapiere HP Advanced, fotopapier HP Everyday,
lesklý*, iné fotopapiere, iné špeciálne papiere, iné pohľadnice, papier HP
Professional inkjet Paper 180, lesklý a matný, iné brožúrové papiere, kartón

Tlačiareň HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One CM750A

Podporované veľkosti médií

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

Vlastné rozmery médií

Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm (vlastné veľkosti sú podporované
iba ovládačom pre Mac)

Podporovaná hmotnosť médií

Zásobník 1: 60 až 105 g/m² (obyčajný papier); 220 až 280 g/m²
(fotografia)*; 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta). *Podporované
sú aj fotopapiere HP Premium Plus s hmotnosťou až 300 g/m² a fotopapier HP
Everyday s hmotnosťou až 200 g/m².

Spracovanie papiera,
štandardné/vstup

vstupný zásobník na 250 listov; Výstupný zásobník na 150 listov;
Obojstranné možnosti: Automatická (štandardne); Podávač obálok: Nie;
Štandardné zásobníky papiera: 1;
Vstupné kapacity: Maximálna vstupná kapacita: Až 500 hárkov, Až 30 obálok
Výstupné kapacity: Maximálna výstupná kapacita: Až 150 listov

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Microsoft® Windows® 7: Procesor 1 GHz 32-bitový (x86)
alebo 64-bitový (x64), 2 GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka
alebo pripojenie na Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®:
Procesor 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 2 GB miesta na
pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka alebo pripojenie na Internet, port USB,
Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* alebo novší systém (iba 32-bitová
verzia): akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo kompatibilný
procesor, 233 MHz alebo rýchlejší, 750 MB voľného miesta na pevnom disku,
jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer
6 alebo vyššia verzia. *Podporuje iba 32-bitov. Linux (pre ďalšie informácie,
pozri http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 alebo v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel®
Core™, 500 MB voľného miesta na pevnom disku, mechanika CD-ROM/DVD
alebo pripojenie na internet, USB port

Kompatibilné operačné systémy

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) alebo novší
(iba 32-bitový); Mac OS X v10.5 alebo v10.6, Linux (pre ďalšie informácie,
pozri http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Spĺňa normu ENERGY STAR

Áno

Čiernobiely text a grafika: Až 1200 x 600 dpi; Farba: Až 1200 x 600 dpi

Možnosti servisu a podpory

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.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ
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obsiahnuté v tomto dokumente. HP je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard Company.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
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