Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One

Produsul HP Deskjet 6525 Ink Advantage e-All-in-One
este ideal pentru utilizatorii care doresc să imprime acasă
fotografii de calitate premium utilizând cerneluri cu
costuri reduse şi să beneficieze de o selecţie de opţiuni de
imprimare mobilă şi de comoditatea utilizării unui ecran
senzitiv sensibil la gesturi.

Realizaţi mai multe la un preţ mai mic – imprimaţi la
acelaşi cost până la de 2 ori mai multe pagini.1

Gestionaţi proiecte fără a utiliza PC-ul, cu ajutorul
ecranului sensibil la gesturi.

● Obţineţi mai multe imprimări de calitate profesională
la un preţ mai mic – imprimaţi la acelaşi cost până
la de două ori mai multe pagini.1

● Imprimaţi, copiaţi, scanaţi şi accesaţi conţinut Web
util prin intermediul ecranului senzitiv sensibil la
gesturi - doar atingeţi şi trageţi.2

● Creaţi fotografii de calitate excelentă, cu sau fără
chenar, plus imagini clare şi text negru bine conturat.

● Treceţi simplu la imprimarea fotografiilor utilizând
tava automată pentru hârtie foto şi economisiţi timp
şi hârtie prin imprimarea automată faţă-verso.

● Obţineţi rezultate remarcabile cu cernelurile
individuale accesibile; înlocuiţi fiecare cartuş în
parte, numai atunci când este necesar.
● Imprimaţi, scanaţi, copiaţi şi conectaţi-vă la Web cu
HP Deskjet – cea mai vândută marcă de imprimante
de mai bine de 20 de ani.4

● Scanaţi documente, fotografii şi altele direct în
e-mail,9 şi scanaţi mai multe fişiere într-un singur
document.
● Imprimaţi direct de pe cardul de memorie al
camerei – utilizaţi ecranul mare senzitiv color pentru
a vizualiza şi a selecta fotografii.

Imprimaţi wireless şi rămâneţi conectat - chiar şi în
deplasare.2,3
● Rămâneţi conectat în deplasare beneficiind de
imprimarea mobilă HP ePrint - imprimaţi de la
telefonul inteligent sau de la tabletă, practic de
oriunde.2
● Bucuraţi-vă de simplitatea imprimării şi a partajării –
conectaţi-vă la reţeaua dvs. wireless cu HP Auto
Wireless Connect.3,5
● Imprimaţi de la dispozitivele mobile echipate cu
tehnologie wireless – fără reţea – utilizând
imprimarea directă wireless furnizată de HP.6
● Imprimaţi wireless de la iPad®, iPhone® sau iPod
touch® cu AirPrint™, sau utilizaţi Google Cloud
Print™ pentru a imprima de la dispozitivul dvs.
mobil.7,8

● Produs conceput cu gândul la protejarea mediului – realizat din 20%
plastic reciclat.1

● Economisiţi hârtie cu până la 50% utilizând imprimarea automată
faţă-verso.

Certificat ENERGY STAR®
1 Procentajul de materiale reciclate şi recuperate poate varia în funcţie de model şi
în timp.
Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de
imprimare. Aflaţi cum pe site-ul nostru Web.

1 În comparaţie cu imprimarea cu alte cartuşe de cerneală HP Deskjet. Pe baza comparaţiei publicate de HP referitor la capacitatea de imprimare cu cartuşe originale HP 364 / HP 178 faţă de HP 655 şi ţinând cont de preţul recomandat de
vânzare cu amănuntul. Preţurile reale pot varia. Randamentul real diferă în funcţie de imprimanta utilizată, de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Rezultatele pentru
alte cartuşe vor fi diferite.

2 Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Poate necesita un punct de acces wireless, înregistrare, upgrade de firmware sau acţiuni suplimentare. Disponibilitatea şi duratele de imprimare pot varia. HP ePrint funcţionează cu orice
dispozitiv conectat, cu capabilitate de Internet şi de e-mail. Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/go/eprintcenter.

3 Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces.
4 Rezultate bazate pe datele IDC privind livrarea de produse inkjet de pe parcursul anului 2011.

5 Este posibil ca HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibil pentru toate configuraţiile de sistem. Pentru informaţii despre compatibilitate, vizitaţi hp.com/go/autowirelessconnect.

6 Dispozitivul mobil trebuie să fie echipat cu tehnologie wireless. Imprimanta trebuie să fie echipată cu tehnologie HP ePrint. Caracteristica poate să necesite driver sau aplicaţii, care sunt disponibile pentru descărcare la
www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Acceptă următoarele dispozitive pe care se execută iOS 4.2 sau versiuni ulterioare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS sau ulterior), iPod touch® (din a 3-a generaţie sau ulterior). Funcţionează cu imprimante activate pentru AirPrint™ de la HP
şi necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeaşi reţea ca şi dispozitivul iOS. AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări/regiuni.

8 Google™ şi Gmail™ sunt mărci comerciale ale Google Inc. Caracteristica necesită o imprimantă pregătită pentru Google Cloud Print™ sau o imprimantă existentă conectată la un PC cu acces la Internet. Duratele de imprimare pot varia. În
prezent sunt acceptate doar aplicaţiile Google.

9 Compatibil cu cele mai populare servicii de e-mail. Pentru mai multe informaţii, consultaţi www.hp.com/go/eprintcenter.
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SPECIFICAŢII TEHNICE
Funcţii

Imprimare, scanare, copiere

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Ecran

Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afişaj grafic color) de 8,76 cm

Număr de cartuşe de imprimare

4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)

Software

HP Photo Creations

Conectivitate standard

USB 2.0 de mare viteză; WiFi 802.11b/g/n

Pregătit pentru folosire în reţea

Standard (WiFi 802.11b/g/n încorporat)

Capabilitate de imprimare mobilă

HP ePrint; Imprimare directă Wireless; Apple AirPrint™

Compatibilitate card de memorie

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard

Limbaje de imprimantă standard

HP PCL 3 GUI

Rezoluţie de imprimare

Negru (optim): Rezoluţie de până la 1200 x 600 dpi (în cazul imprimării de
la un computer); Culoare (optim): Până la 4800 x 1200 dpi color optimizat
(când se imprimă de la un computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu
1200 dpi la intrare)

Viteză de imprimare

Negru (ISO): Până la 12 ppm; Color (ISO): Până la 8,5 ppm

Capabilităţi de imprimare

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

Volum de pagini lunar recomandat

De la 100 la 300

Volum de lucru

Lunar, A4: Până la 1000 pagini

Tip scanare/Tehnologie

Plan; Contact Image Sensor (CIS)

Moduri de intrare scanare

Scanare către computer, card SD sau e-mail de la panoul frontal sau de pe
desktop cu HP Solution Center

Rezoluţie de scanare

Hardware: Până la 1200 x 2400 dpi; Optic: Până la 1200 dpi; Rezoluţie
îmbunătăţită a scanării: 2400 dpi

Adâncime biţi/Nivele de gri

24 biţi;256

Dimensiune maximă scanare

216 x 297 mm

Alimentare curent

Dimensiunile produsului
Greutate produs
Ce se găseşte în cutie

Garanţie

Ţara de origine
Consumabile

Opţiuni de service şi asistenţă

Tip sursă de alimentare: Internă
Cerinţe de alimentare: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consum de energie: 18 W (imprimare), 4,8 W (standby), 1,4 W (repaus),
0,11 W (oprire manuală)
l x a x î: 440 x 552 x 160 mm
6,20 kg
CZ276C HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One; cartuşe de cerneală de
configurare HP 655 negru, cyan, magenta şi galben; cablu de alimentare; CD
cu software; poster de instalare; ghid de iniţiere
Un an garanţie standard limitată pentru hardware HP. Opţiunile de garanţie şi
asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele legislaţiei
locale.
Produs în China.
CZ109AE Cartuş de cerneală HP 655 negru
Capacitateea medie a cartuşului 550 de pagini
CZ110AE Cartuş de cerneală HP 655 cyan
Capacitateea medie a cartuşului 600 pagini
CZ111AE Cartuş de cerneală HP 655 magenta
Capacitateea medie a cartuşului 600 pagini
CZ112AE Cartuş de cerneală HP 655 galben
Capacitateea medie a cartuşului 600 pagini
CHP235 Hârtie HP pentru imprimare 90 g/m² - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CR677A Hârtie foto lucioasă HP Premium Plus - 25 coli/10 x 15 cm
Q8692A Hârtie foto HP Advanced lucioasă - 100 coli/10 x 15 cm fără
margini
Pentru informaţii privind numărul de pagini imprimate, vizitaţi
www.hp.com/go/pageyield sau citiţi datele de pe ambalaj
UG187E - HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire standard pentru imprimante
multifuncţionale (disponibile în toate ţările: Europa, Orientul Mijlociu, Africa)
UG062E - HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru
imprimante multifuncţionale (disponibile în Finlanda, Franţa, Germania,
Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea
Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia).

Rezoluţie copie

Text şi imagini în negru: Maximum 600 dpi; Color: Maximum 600 dpi

Viteză de copiere

Negru (ISO): Până la 6,5 cpm; Color (ISO): Până la 5,5 cpm

Număr maxim de copii

Până la 50 de copii

Redimensionarea copierii

25 la 400%

Tipuri suport acceptate

Hârtie (pentru broşuri, inkjet, simplă), hârtie foto, plicuri, etichete, hârtie
pentru felicitări, folii transparente

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.

Dimensiuni de suporturi acceptate

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x
250 mm); Plicuri DL (110 x 220 mm)

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com

Dimensiuni suporturi personalizate

76 x 127 la 216 x 356 mm

Greutate acceptată pentru suporturi

Tava 1: A4, plicuri HP: 75 - 90 g/m², cartele HP: până la 200 g/m², hârtie
foto HP: până la 300 g/m², tava 2: hârtie foto HP: până la 300 g/m²
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Manipulare standard hârtie/intrare

Tavă intrare de 80 de coli, tavă foto de 20 de coli; tavă intrare de 20 coli;
Opţiuni duplex: Automat (standard); Alimentator de plicuri: Nu; Tăvi de hârtie
standard: 1 plus tava automată pentru fotografii de 13 x 18 cm; Capacităţi
de intrare: Capacitate maximă de intrare:Până la 80 de coli, Până la 40 de
coli folii transparente,Până la 5 plicuri, Până la 20 de coli hârtie foto;
Capacităţi de ieşire: Capacitate maximă de ieşire: Până la 20 de coli; Până
la 10 coli hârtie foto

Cerinţe minime de sistem

PC: Microsoft® Windows® 8: http://www.hp.com/go/Windows8;
Windows® 7: procesor de 1 GHz de 32 de biţi (x86) sau de 64 de biţi
(x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau
conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesor
de 800 MHz de 32 de biţi (x86) sau de 64 de biţi (x64), 2 GB de spaţiu
disponibil 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, de 233 MHz sau
superior, 750 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD
sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 6 sau superior.
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; procesor Intel® Core™; 1 GB spaţiu
disponibil pe hard disk; CD-ROM/DVD sau Internet; USB

Sisteme de operare compatibile

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 sau superior
(numai pe 32 de biţi); Mac OS X v10.6, v10.7

Certificat ENERGY STAR
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