Drukarka HP Officejet 6100 ePrinter

Drukarkę HP Officejet 6100 ePrinter zaprojektowano z
myślą o małych firmach, które poszukują niedrogiego
drukowania kolorowych profesjonalnych dokumentów z
możliwością druku w sieci lub bezpośrednio z urządzeń
mobilnych w podróży.

Profesjonalna jakość druku w kolorze i niski koszt w przeliczeniu na stronę.
● Niedrogie wydruki profesjonalnej jakości: tworzenie atrakcyjnych kolorowych dokumentów przy niskich kosztach w
przeliczeniu na stronę.
● Drukowanie przy użyciu oddzielnych wkładów atramentowych; możliwość wyboru wkładów atramentowych o dużej
pojemności na potrzeby częstego drukowania doskonałej jakości4.
● Drukuj dokumenty odporne na blaknięcie, wodę i markery dzięki wkładom atramentowym HP Officejet.5,6
● Ciesz się niezawodnym działaniem drukarki o miesięcznym cyklu roboczym wynoszącym 12 000 stron — to idealne
rozwiązanie do drukowania kolorowych dokumentów biznesowych.

Drukowanie bezprzewodowe lub w podróży dzięki opcjom drukowania mobilnego 1,2.
● Stała łączność i wydajność w podróży dzięki opcjom drukowania mobilnego na drukarce podłączonej do Internetu.
● Swoboda dzięki technologii HP ePrint: od teraz można drukować z praktycznie dowolnego miejsca.1.
● Drukowanie wiadomości e-mail, dokumentów, stron internetowych oraz możliwość bardziej bezpośredniego drukowania z
urządzeń iPad®, iPhone® lub iPod touch® dzięki funkcji AirPrint™3.
● Bezprzewodowe drukowanie bezpośrednio ze smartfona i innych urządzeń przenośnych przy użyciu aplikacji HP do
drukowania mobilnego7.

Możliwość korzystania z funkcji zapewniających wysoką wydajność pracy.
● Bezprzewodowa łączność z siecią dzięki wbudowanej karcie sieciowej Ethernet lub z komputerem poprzez interfejs USB
Hi-Speed.2
● Prędkość druku zgodna ze standardem ISO: do 16 str./min w czerni i 9 str./min w kolorze oraz maksymalnie do 32
str./min w czerni i 31 str./min w kolorze.
● Tworzenie zdjęć bez ramek, imponujących ulotek i innych materiałów o profesjonalnym wyglądzie, dzięki atramentom HP
Officejet.
● Niezawodność wydruków przy minimalnym poziomie zakłóceń dzięki podajnikowi na 250 arkuszy.

● Zużycie do 40% mniej energii niż w przypadku kolorowych drukarek laserowych.1
● Darmowy i wygodny recykling wkładów dostępny w 47 krajach.

Certyfikat ENERGY STAR®
1 Większość kolorowych drukarek laserowych w cenie poniżej 200 EUR bez podatku
VAT, marzec 2011. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/eur/mybusiness. Zużycie energii określane na podstawie testów HP z
zastosowaniem kryteriów metody testowej pomiaru typowego poboru prądu (TEC)
programu ENERGY STAR.

Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Informacje na ten
temat znajdują się na naszej stronie internetowej.

1Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Czasy drukowania mogą być różne. Listę obsługiwanych

rodzajów dokumentów i typów obrazów można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/eprintcenter.
2Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępu. Funkcje sieci bezprzewodowej są zgodne tylko z routerami obsługującymi standard 2,4 GHz.
3Obsługiwane są następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS lub nowszy), iPod touch® (3. generacji lub nowszy). Działa z drukarkami HP
obsługującymi technologię AirPrint i wymaga połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie z systemem iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone i iPod touch są znakami
towarowymi firmy Apple® Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
4Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.
5Określono 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.
6Określono na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorLok®.
7Wymaga dostępu do sklepów z aplikacjami innych firm.
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DANE TECHNICZNE
Technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

Oprogramowanie

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

Cechy inteligentnego
oprogramowania drukarki

Drukowanie w skali szarości, zachowanie układu strony, technologie HP Real Life,
drukowanie bez marginesów, drukowanie stron parzystych/nieparzystych,
drukowanie całego tekstu w czerni

Standardowe podłączenia

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

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
Czarny (tryb roboczy): Do 34 str./min; Kolorowy (tryb roboczy): Do 31 str./min

Możliwości drukarki

Druk bez marginesów: Tak (do 216x297 mm)

Obciążalność

Miesięcznie, A4: Do 12000 stron

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie
Nośniki

200 do 800 stron
Zwykły papier, zwykły gruby papier, papier HP Bright White, papier do drukarek
atramentowych HP Professional Inkjet 120 (matowy), papiery fotograficzne HP
Premium Plus Photo*, inne papiery do drukarek atramentowych, papiery
fotograficzne HP Advanced Photo, papier fotograficzny HP Everyday Photo
(błyszczący)*, inne papiery fotograficzne, inne papiery specjalne, inne karty
okolicznościowe, papier do drukarek atramentowych HP Professional Inkjet 180
(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)

Niestandardowe formaty nośników

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

Obsługiwana gramatura nośników

Podajnik 1: 60 do 105 g/m² (zwykły papier); 220 do 280 g/m²
(fotograficzny)*; 75 do 90 g/m² (koperta); 163 do 200 g/m² (karton).
*Obsługiwane są również papiery fotograficzne: HP Premium Plus Photo do 300
g/m² oraz HP Everyday Photo do 200 g/m².

Standardowy podajnik papieru

podajnik na 250 arkuszy; Odbiornik na 75 arkuszy;
Standardowe podajniki papieru: 1; Pojemność podajników: Maksymalna
pojemność podajników: Do 250 arkuszy, Do 60 kart, Do 30 kopert
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 75 ark.

Szybkość procesora

500 MHz

Pamięć standardowa

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM);

Maksymalna wielkość pamięci

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM);

Zgodne systemy operacyjne

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

Certyfikat ENERGY STAR®

Tak

Zasilanie

Wymiary
Waga produktu
Zawartość opakowania

Minimalne wymagania systemowe

Gwarancja

Kraj pochodzenia
Materiały eksploatacyjne

Opcje usług i pomocy technicznej

Typ zasilacza: Zewnętrzny
Zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy: 28,67 W (aktywność), 3,3 W (tryb gotowości), 2,44 W (tryb
uśpienia), 0,35 W (ręczne wyłączenie)
(szer. x głęb. x wys.): 468 x 388 x 179 mm
4,8 kg
CB863A Drukarka HP Officejet 6100 ePrinter (H611a); Startowy czarny wkład
atramentowy HP 932 Officejet (ok. 400 str.); Startowe wkłady atramentowe HP
933 (niebieski, purpurowy, żółty) (ok. 330 str.); oprogramowanie do drukarki i
podręcznik użytkownika na płycie CD; przewód USB; instrukcja Rozpoczęcie
pracy; plakat instalacyjny; przewód zasilania
PC: Microsoft® Windows® 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy
(x64); 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem; port USB; Internet Explorer. Windows Vista®: procesor
800 MHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); 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 w wersji
32-bitowej: dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny; wersja
233 MHz lub nowsza; 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd
CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; port USB; Internet Explorer 6 lub
nowszy. *Obsługuje tylko wersję 32-bitową;
Mac: Mac OS X v10.5 lub v10.6: procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core™,
900 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB
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 HP 932XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL
Średnia wydajność kasety z tonerem 1000 stron*
CN054AE HP 933XL oryginalny wkład atramentowy błękitny XL
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN055AE HP 933XL oryginalny wkład atramentowy purpurowy XL
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN056AE HP 933XL oryginalny wkład atramentowy żółty XL
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN057AE HP 932 oryginalny wkład atramentowy czarny
Średnia wydajność kasety z tonerem 400 stron*
CR711AE HP 933XL zestaw Officejet Value Pack – 75 arkuszy/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
Drukarka HP Officejet 6100 ePrinter CB863A
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez
uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być
uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie. HP jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
Microsoft, Windows oraz Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszelkie
inne wymienione nazwy produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.
Publikacja na region EMEA Kwiecień 2014 4AA3-9948PLE

