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

Zariadenie HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One je
navrhnuté pre používateľov v mikropodnikoch alebo
malých podnikoch hľadajúcich viacúčelové zariadenie
e-all-in-one, ktoré dokáže pri nízkych nákladoch tlačiť
farebne, obojstranne a v profesionálnej kvalite, a to cez
káblovú aj bezdrôtovú sieť, ako aj priamo z mobilných
zariadení.

Tlačte jednostranné alebo obojstranné farebné
dokumenty profesionálnej kvality pri nízkych
nákladoch na stranu.
● Tlačte v profesionálnych farbách s nízkymi nákladmi na
stranu a ušetrite pri častej tlači s vysokokapacitnými
atramentovými kazetami4.
● Šetrite čas aj peniaze – s automatickou obojstrannou
tlačou toho spravíte ešte viac.
● Vytvárajte živé a pôsobivé materiály, ktoré odolajú
vyblednutiu, rozmazaniu vodou a zvýrazňovačom,
pomocou atramentov HP Officejet5,6.
● Vychutnajte si spoľahlivý výkon tlačiarne s kapacitou
tlače 12 000 strán mesačne, ktorá predstavuje ideálne
riešenie farebnej tlače pre firmy.

Spravte každý deň o čosi viac s týmto všestranným
zariadením e-all-in-one.
● Tlačte rýchlosťami ISO (porovnateľnými s laserovou
tlačou) až 16 str./min. čiernobielo a 9 str./min.
farebne.
● Tlačte a kopírujte pomocou dotykovej obrazovky bez
použitia počítača – na nastavenie veľkosti dokumentov
a fotografií a ich orezanie použite nástroj CopyCrop.
● Využite svoj čas lepšie – skenujte, kopírujte alebo
faxujte viacstranové dokumenty pomocou
automatického podávača dokumentov s kapacitou 35
strán.
● Skenujte priamo do počítača alebo na jednotku USB;
na tlač dokumentov priamo z jednotky USB použite
port USB na prednej strane.

Maximalizujte svoju produktivitu pomocou
pripojenia ku káblovej aj bezdrôtovej sieti a
mobilnej tlače2,3.
● Tlačte priamo zo svojho mobilného zariadenia pomocou
technológie HP ePrint – teraz môžete tlačiť prakticky z
ľubovoľného miesta2.
● Zdieľajte zariadenie s viacerými používateľmi v
bezdrôtovej sieti alebo sieti Ethernet alebo ho pripojte
priamo pomocou vysokorýchlostného portu USB3.
● Tlačte e-maily, dokumenty, web stránky a ešte viac
priamo z vášho zariadenia iPad®, iPhone® alebo iPod
touch® pomocou AirPrint™.7
● Spravujte úlohy a získajte prístup k podnikovým
aplikáciám priamo na intuitívnej dotykovej obrazovke
zariadenia e-all-in-one.

● Ušetrite až 40 % energie – nastavte si zapínanie a vypínanie zariadenia s funkciou
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plánovaného zapnutia a vypnutia .
● Znížte spotrebu papiera až o 50 % pomocou automatickej obojstrannej tlače.
Spĺňa normu ENERGY STAR®
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Pri výpočte úspory energie sa predpokladá, že zariadenie bude vypnuté 12 hodín
počas každého pracovného dňa a 48 hodín počas víkendu. Znížená spotreba
energie sa porovnáva s modelom bežného denného používania, pri ktorom sa
predpokladá, že sú zariadenia vypnuté celú noc a počas víkendov.
Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Bližšie informácie nájdete
na našej webovej stránke.
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Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv.
Podrobnosti nájdete na www.hp.com/go/eprintcenter.

2 Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Funkcia funguje s ľubovoľným zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Časy tlače sa môžu líšiť. Zoznam podporovaných
dokumentov a typov obrázkov sa nachádza na www.hp.com/go/eprintcenter. Informácie o ďalších riešeniach sa nachádzajú na www.hp.com/go/mobile-printing-solutions

3 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz.
4 Nie je súčasťou dodávky, kupuje sa samostatne.

5 Odolnosť voči vyblednutiu je stanovená na základe odhadov výrobcov papiera pre papiere bez obsahu kyseliny a originálne atramenty HP; dáta o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú
odvodené od podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a ISO 18909.
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Vodoodolnosť je stanovená na základe interného testovania spoločnosti HP s použitím papiera s logom ColorLok®.

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 6700 Premium e-All-in-One

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, kopír., skenovanie, fax, web

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Obrazovka

Farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 6,73 cm

Softvér

Softvér tlačiarne HP, Panel s nástrojmi Microsoft®, HP Update, Shop for Supplies
Online

Štandardné pripojenie

1 vysokorýchlostná port USB 2.0; 1 Ethernet; 1 bezdrôtový adaptér
802.11b/g/n; 1 hostiteľský port USB, 1 konektor RJ-11 pre fax

Možnosť mobilnej tlače

HP ePrint, Apple AirPrint™

Štandardné jazyky tlačiarne

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 rozšírený

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Až 600 x 1200 dpi; Farebná (najlepšia): Farebná tlač s
optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na
vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi)

Rýchlosť tlače

Čierna (ISO): Až 16 str./min.; Farebná (ISO): Až 9 str./min.

Možnosti tlače

Tlač bez okrajov: Áno (až 216 × 297 mm)
Podporovaná priama tlač: Áno (jednotka USB Flash)

Pracovný cyklus

Mesačne, A4: Až 12000 strán

Odporúčaný mesačný objem strán

200 až 800 strán

Rozlíšenie faxu

Čierna (štandardná): 200 × 100 dpi

Rýchlosť faxovania

3 sekundy na stranu

funkcie faxovania

Faxovanie: Áno, farebné; Automatické opätovné vytáčanie: Áno; Oneskorené
odosielanie faxov: Áno (len čiernobielo); Faxové vysielanie: 20 miest

Rýchlosť skenovania

Rýchlosť skenovania (ADF, A4): Až 2,8 str./min. (200 ppi, čiernobielo), až 2,8
str./min. (200 ppi, farebne);
Rýchlosť skenovania, farebná (foto 4x6): < 23 s

Typ skenera/Technológia

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

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie, kopírovanie a faxovanie na prednom paneli, softvér HP, EWS

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 1 200 × 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi

Maximálny rozmer skenu

216 x 297 mm

Možnosti skenovania (ADF)

Jednostranné

Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej
farby
Rozlíšenie pri kopírovaní

24-bitová 256

Rýchlosť kopírovania

Čierna (ISO): Až 10 kópií za minútu; Farebná (ISO): Až 7 kópií za minútu

Maximálny počet kópií

Až 99 kópií

Zmena veľkosti pri kopírovaní

25 až 400%

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

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

Podporované veľkosti médií

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

Vlastné rozmery médií

Systém Windows nepodporuje vlastné veľkosti papierov. Mac: Zásobník 1: 76,2
x 127 mm až 215,9 x 355,6 mm

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, ADF na 35 listov; Výstupný zásobník na 75
listov;
Obojstranné možnosti: Automatická (štandardne); Podávač obálok: Nie;
Štandardné zásobníky papiera: 1;
Vstupné kapacity: Maximálna vstupná kapacita: Až 250 listov, Až 30 obálok
Výstupné kapacity: Maximálna výstupná kapacita: Až 75 hárkov

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitový (x86) alebo
64-bitový (x64) procesor; 2 GB miesta na pevnom disku; jednotka
CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet; port USB; Internet Explorer;
Windows Vista®: 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor; 2
GB miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na
internet; port USB; Internet Explorer; Windows® XP (s balíkom SP3)* alebo novší
systém (iba 32-bitová verzia): Ľubovoľný procesor Intel® Pentium® II; Celeron®
alebo kompatibilný procesor; 233 MHz alebo rýchlejší; 750 MB miesta na
pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet; port USB;
Internet Explorer 6 alebo vyšší. *Podporuje iba 32-bitový systém;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6 alebo v10.7: Procesor PowerPC G4, G5 alebo
Intel® Core™, 500 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka
CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB

Kompatibilné operačné systémy

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

Spĺňa normu ENERGY STAR

Áno

Zdroj

Rozmery produktov
Hmotnosť produktu
Čo je v krabici

Záruka
Krajina pôvodu
Doplnky

Možnosti servisu a podpory

Typ napájacieho zdroja: Externé
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba energie: 43 W (aktívny režim), 3,3 W (pohotovostný režim), 0,35 W
(manuálne vypnuté)
d x v x š: 464 x 476 x 252 mm
8,77 kg
CN583A HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One (H711); jednotka
automatickej obojstrannej tlače HP; nastavovacia čierna atramentová kazeta
HP Officejet 932; nastavovacie atramentové kazety HP 933 (azúrová,
purpurová, žltá); softvér tlačiarne a používateľská príručka na disku CD-ROM;
príručka Začíname; plagát s nastaveniami; napájací kábel; telefónny kábel
Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky
a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Vyrobené v Číne
CN053AE Čierna atramentová kazeta HP 932XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 1000 strán*
CN054AE Azúrová atramentová kazeta HP 933XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 825 strán*
CN055AE Purpurová atramentová kazeta HP 933XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 825 strán*
CN056AE Žltá atramentová kazeta HP 933XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 825 strán*
CN057AE Čierna atramentová kazeta HP Officejet 932
Priemerná výdatnosť kazety 400 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
CR711AE Balík HP 933XL 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
UG196E – 3-ročný balík HP Care Pack so štandardnou výmenou pre tlačiarne
Officejet (dostupný vo všetkých krajinách Európy, Stredného Východu a Afriky)
UG072E – 3-ročný balík HP Care Pack s výmenou pre tlačiarne Officejet na
nasledujúci deň (dostupný v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku,
Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku,
Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku,
Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku).

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.

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