Urządzenie e-All-in-One HP Officejet 6700 Premium

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 6700 Premium
e-All-in-One zostało zaprojektowane z myślą o małych
firmach, w których niezbędne jest urządzenie
wielofunkcyjne z możliwością niedrogiego drukowania
profesjonalnych, kolorowych dokumentów dwustronnych
przez sieć przewodową lub bezprzewodową albo
bezpośrednio z urządzeń mobilnych.

Drukuj profesjonalne dokumenty kolorowe —
jedno- lub dwustronne — przy niskich kosztach
druku w przeliczeniu na stronę.
● Drukuj profesjonalne dokumenty kolorowe przy niskich
kosztach druku w przeliczeniu na stronę i oszczędzaj
przy częstym drukowaniu dzięki wkładom
atramentowym o dużej pojemności.4
● Oszczędzaj czas i pieniądze — zrób więcej dzięki
automatycznemu drukowaniu dwustronnemu.
● Twórz żywe i atrakcyjne materiały, które dzięki wkładom
atramentowym HP Officejet są odporne na wodę,
blaknięcie i rozmazywanie markerami.5,6
● Ciesz się niezawodnym działaniem drukarki o
miesięcznym cyklu roboczym wynoszącym 12 000 stron
— to idealne rozwiązanie do drukowania kolorowych
dokumentów biznesowych.

Zrób więcej każdego dnia przy użyciu tego
wszechstronnego urządzenia wielofunkcyjnego.
● Prędkość druku zgodna ze standardem ISO
(porównywalna z prędkością drukarek laserowych) —
do 16 str./min w czerni i 9 str./min w kolorze.
● Drukuj i kopiuj bez użycia komputera za pomocą
ekranu dotykowego — użyj narzędzia CopyCrop do
określania rozmiaru lub przycinania dokumentów i
zdjęć.
● Zrób więcej w tym samym czasie — skanuj, kopiuj lub
faksuj dokumenty wielostronicowe przy użyciu
automatycznego podajnika dokumentów na 35
arkuszy.
● Skanuj dokumenty bezpośrednio na komputer lub
pamięć USB; port USB z przodu urządzenia pozwala
drukować dokumenty bezpośrednio z pamięci USB.

Zmaksymalizuj swoją wydajność dzięki obsłudze
sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz
możliwości drukowania mobilnego.2,3
● Drukuj bezpośrednio z urządzenia mobilnego przy
użyciu rozwiązania HP ePrint — od tej pory możesz
drukować niemal z dowolnego miejsca.2
● Udostępnij urządzenie wielu użytkownikom w obrębie
sieci bezprzewodowej lub Ethernet bądź podłącz się
bezpośrednio za pomocą złącza Hi-speed USB.3
● Druk wiadomości, dokumentów, stron WWW i innych
elementów bezpośrednio z urządzeń iPad®, iPhone®
lub iPod touch® z technologią AirPrint™.7
● Zarządzaj zadaniami i uzyskuj dostęp do aplikacji
biznesowych bezpośrednio na urządzeniu
wielofunkcyjnym za pomocą intuicyjnego ekranu
dotykowego.

● Oszczędność energii do 40% — możliwość skonfigurowania urządzenia w celu
włączania lub wyłączania zgodnie z harmonogramem włączania i wyłączania.
● Zużycie papieru mniejsze nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku
dwustronnego.
Certyfikat ENERGY STAR®
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W obliczeniach oszczędności energii przyjęto, że urządzenie jest wyłączone
przez 12 godzin w ciągu dnia roboczego oraz przez 48 godzin w weekend.
Obniżone zużycie energii zostało porównane z modelem typowego użycia
dziennego, który zakłada, że urządzenie pozostaje wyłączone w nocy i przez
weekend.

Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Informacje na ten
temat znajdują się na naszej stronie internetowej.
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Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od
kraju, języka i odrębnych ustaleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter.

2 Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia z dostępem do Internetu i poczty e-mail. Prędkości drukowania mogą być różne. Listę obsługiwanych
rodzajów dokumentów i typów obrazów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter. Informacje o dodatkowych rozwiązaniach można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions

3 Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa tylko na częstotliwości 2,4 GHz.
4 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.
5

Odporność na blaknięcie na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwników w temperaturze
pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych systemów z normami ISO 11798 i ISO 18909.

6 Odporność na wodę na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorLok®.

7 Obsługa urządzeń z systemem iOS 4.2 i nowszym (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS oraz iPod touch® 3 i 4 generacji), które obsługują wielozadaniowość. Technologia AirPrint™ i urządzenia
z systemem iOS 4.2 lub nowszym wymagają bezprzewodowego połączenia z drukarką w standardzie 802.11. AirPrint i logo AirPrint to znaki towarowe firmy Apple® Inc. iPad, iPhone i iPod
touch to znaki towarowe firmy Apple Inc. zarejestrowane w USA i innych krajach.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje

Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowania, funkcje sieciowe

Technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

Wyświetlacz

Kolorowy ekran CGD o przekątnej 6,73 cm

Oprogramowanie

Oprogramowanie do drukarki HP, pasek narzędzi Microsoft®, aktualizacja HP,
zakup materiałów eksploatacyjnych w Internecie

Standardowe podłączenia

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port
hosta USB, 1 gniazdo RJ-11 (faks)

Możliwość druku mobilnego

HP ePrint, Apple AirPrint™

Standardowe języki drukarki

HP PCL 3 GUI; rozszerzony HP PCL 3

Rozdzielczość druku

W czerni (best): Do 600 x 1200 dpi; Kolor (best): Rozdzielczość
optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na
wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

Prędkość druku

Czarny (ISO): Do 16 str./min; Kolorowy (ISO): Do 9 str./min

Możliwości drukarki

Druk bez marginesów: Tak (do 216x297 mm)
Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Tak (dysk USB typu flash)

Obciążalność

Miesięcznie, A4: Do 12000 stron

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie
Rozdzielczość faksu

od 200 do 800 stron

Szybkość faksu

3 sekundy na stronę

cechy faksowania

Faksowanie: Tak, kolor; Automatyczne powtarzanie numeru: Tak; Opóźnione
wysyłanie faksów: Tak (tylko w czerni); Wysyłanie faksów: 20 adresatów

Szybkość skanowania

Szybkość skanowania (ADF, A4): Do 2,8 str./min (200 punktów na cal, w
czerni), do 2,8 str./min (200 punktów na cal, w kolorze);
Prędkość druku w kolorze (zdjęcia 10x15): poniżej 23 s

Typ skanera/Technologia

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Czujnik Contact Image
Sensor (CIS)

Tryby skanowania

Skanowanie, kopiowanie i faksowanie z panelu przedniego, oprogramowanie
HP, EWS

Format pliku skanowania

Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

Rozdzielczość skanowania

Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi

Maksymalny format skanowania

216 x 297 mm

Zasilanie

Wymiary
Waga produktu
Zawartość opakowania

Gwarancja

Kraj pochodzenia
Materiały eksploatacyjne

W czerni (standard): 200 x 100 dpi

Skanowanie (automatyczny podajnik Jednostronne
dokumentów)
Głębia bitowa/Poziomy skali szarości 24-bitowa 256
Rozdzielczość kopiowania

Tekst i grafika w czerni: Do 600 x 600 dpi; Kolor: Do 600 x 600 dpi

Prędkość kopiowania

Czarny (ISO): Do 10 kopii/min; Kolorowy (ISO): Do 7 kopii/min

Maksymalna liczba kopii

Do 99 kopii

Skala zmiany rozmiarów w kopiarce

25 do 400%

Nośniki

Zwykły papier, zwykły gruby papier, papier HP Bright White, papier HP
Professional Inkjet 120 (matowy), papiery fotograficzne HP Premium Plus*, inne
papiery do drukarek atramentowych, papiery fotograficzne HP Advanced, papier
fotograficzny HP Everyday, papier błyszczący*, inne papiery fotograficzne, inne
papiery specjalne, inne karty okolicznościowe, papier HP Professional Inkjet
180, papier błyszczący i matowy, inne papiery do broszur, karton

Obsługiwane formaty nośników

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

Niestandardowe formaty nośników

System Windows nie obsługuje niestandardowych rozmiarów papieru.
Macintosh: Podajnik 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm

Obsługiwana gramatura nośników

Podajnik 1: od 60 do 105 g/m² (zwykły papier); od 220 do 280 g/m²
(zdjęcie)*; od 75 do 90 g/m² (koperta); od 163 do 200 g/m² (karta); *
Obsługiwany jest także papier fotograficzny HP Premium Plus do 300 g/m² i
papier fotograficzny HP Everyday do 200 g/m².

Standardowy podajnik papieru

Podajnik na 250 ark., automatyczny podajnik papieru na 35 ark.; Odbiornik na
75 arkuszy;
Opcja druku dwustronnego: Automatyczny (standardowo); Podajnik kopert:
Brak; Standardowe podajniki papieru: 1;
Pojemność podajników: Maksymalna pojemność podajników: Do 250 arkuszy,
Do 30 kopert
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 75 ark.

Minimalne wymagania systemowe

PC: Microsoft® Windows® 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
1 GHz; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem; port USB; Internet Explorer; Windows Vista®: procesor
32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 800 MHz; 2 GB wolnego miejsca na
dysku twardym; napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; port USB;
Internet Explorer; Windows® XP (z dodatkiem SP3)* lub nowszy (tylko wersja
32-bitowa): dowolny procesor Intel® Pentium® II; Procesor Celeron® lub zgodny;
233 MHz lub szybszy; 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd
CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; port USB; Internet Explorer 6 lub
nowszy. *Tylko 32-bitowy;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6 lub v10.7: procesor PowerPC G4, G5 lub Intel®
Core™, 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB

Zgodne systemy operacyjne

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (z dodatkiem SP3)
lub nowszy (tylko wersja 32-bitowa); Mac OS X v10.5lub v10.6 Linux (Więcej
informacji na stronie: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certyfikat ENERGY STAR®
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Opcje usług i pomocy technicznej

Typ zasilacza: Zewnętrzny
Zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy: 43 W (aktywność), 3,3 W (tryb gotowości), 0,35 W (wyłączone)
(szer. x głęb. x wys.): 464 x 476 x 252 mm
8,77 kg
CN583A Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 6700 Premium (H711);
duplekser HP (moduł automatycznego druku dwustronnego); czarny startowy
wkład atramentowy HP 932 Officejet; startowe wkłady atramentowe HP 933
(błękitny, purpurowy, żółty); oprogramowanie do drukarki i podręcznik
użytkownika na płycie CD; instrukcja wprowadzająca; plakat instalacyjny;
kabel zasilania; kabel telefoniczny
Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji i
pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.
Wyprodukowano w Chinach
CN053AE Czarny wkład atramentowy HP 932XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 1000 stron*
CN054AE Błękitny wkład atramentowy HP 933XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN055AE Purpurowy wkład atramentowy HP 933XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN056AE Żółty wkład atramentowy HP 933XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN057AE Czarny wkład atramentowy HP 932 Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 400 stron*
C6818A Papier HP Professional Inkjet, błyszczący, 50 ark./A4/210x297 mm
Q6593A Papier do drukarek atramentowych HP Professional, matowy, 200
ark./A4/210 x 297 mm
CHP210 Papier do drukowania HP — 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
CR711AE Zestaw HP 933 Officejet Brochure Value Pack — 75 ark./A4\210 x
297 mm
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
UG196E — HP Care Pack, 3 lata, ze standardową wymianą dla drukarek
Officejet (usługa dostępna we wszystkich krajach Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki)
UG072E — HP Care Pack, 3 lata, z wymianą w następnym dniu dla drukarek
Officejet (usługa dostępna w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Grecji, Polsce, Słowacji i na
Węgrzech).

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP
Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w
informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika
pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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