Fişa de date

Imprimantă HP Officejet Pro
8620 e-All-in-One
Urmăriţi succesul afacerii – cu un cost pe pagină mai mic decât
în cazul laserelor color.
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Imprimaţi culori de calitate
profesională la un cost pe pagină cu
până la 50% mai mic decât la
imprimantele laser, cu acest
e-all-in-one de înaltă
productivitate. Imprimaţi utilizând
ecranul senzitiv mare, în mod
wireless, în deplasare sau prin
dispozitivul echipat cu NFC.
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2,3,4

Imprimaţi color la calitate profesională cu un cost pe pagină cu până la 50% mai mic
faţă de imprimantele laser.1
● Creaţi documente color de înaltă calitate la un cost pe pagină cu până la 50% mai mic

decât la echipamentele laser.1

● Imprimaţi documente cu aspect profesional, cu negru clar, precis şi cu culori vibrante şi

durabile, utilizând cernelurile cu pigmenţi originale HP.

Aspecte importante
● Viteză de imprimare: Până la 21 ppm ISO
alb-negru (A4); până la 16,5 ppm ISO color
(A4)
● Manipulare hârtie: imprimare, scanare şi
copiere duplex
● Volum de lucru: Până la 30.000 pagini (A4)
● RMPV: 250 – 1500 pagini (imprimare)

● Finalizaţi lucrările rapid, cu viteze de imprimare de până la 21 ppm alb-negru şi 16,5

ppm color.

● Creaţi pliante faţă-verso, fotografii fără chenar, broşuri şi alte materiale de marketing

impresionante.

Imprimaţi la birou sau în deplasare utilizând smartphone-ul, tableta sau
notebook-ul.
● Imprimaţi printr-o atingere de la smartphone-ul sau tableta cu tehnologie NFC.4
● Imprimaţi wireless de la dispozitivul mobil - fără a fi nevoie de ruter sau de acces la

reţeaua locală.2

● Bucuraţi-vă de imprimarea simplă de la smartphone, tabletă şi notebook când vă

deplasaţi, cu HP ePrint.3

● Partajaţi instrumentele de imprimare de înaltă productivitate în birou, prin conectivitatea

Ethernet 10/100.

Faceţi mai multe utilizând o gamă de instrumente de afaceri pentru creşterea
productivităţii.
● Utilizaţi gesturile pe ecranul senzitiv şi accesaţi aplicaţii sau gestionaţi activităţile de

imprimare, copiere, scanare şi fax.4

● Creşteţi productivitatea prin imprimare, copiere şi scanare rapidă faţă-verso, utilizând

alimentatorul automat de documente de 50 coli.

● Scanaţi către email, foldere de reţea şi cloud - căutarea în directorul LDAP localizează

e-mailul de destinaţie.5

● Manevraţi cu încredere lucrările de imprimare mari – ciclul de funcţionare lunar se ridică

până la 30.000 de pagini.

Imprimantă HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii

Imprimare, copiere, scanare, fax, Web

Viteză de imprimare

Până la 21 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 16,5 ppm ISO color (A4)
După prima pagină; consultaţi pentru detalii
http://www.hp.com/go/inkjetprinter. Viteza de imprimare poate varia în funcţie
de tipul rezultatului.

Rezoluţie de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi în mod optimizat pe hârtie simplă, din 600 x 600 dpi
la intrare Negru; Până la 4800 x 1200 dpi în mod optimizat pe hârtie foto HP
Advanced, din 1200 x 1200 dpi la intrare color

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare

Margini imprimare: Sus: 3,3 mm; Jos: 3,3 mm; Stânga: 3,3 mm; Dreapta: 3,3
mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 209 x 349 mm

Limbaje de imprimare

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 îmbunătăţit

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Da, până la 210 x 297 mm (A4)

Număr cartuşe de imprimare

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

Capabilitate de imprimare mobilă

HP ePrint, Apple AirPrint™, imprimare posibilă cu Android OS; certificat Mopria

Ciclu de funcţionare lunar

Până la 30.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 250 – 1500
pagini (imprimare)

Detector automat de hârtie

Nu

Viteză procesor

600 MHz

Ecran

Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afişaj grafic color) de 10,92 cm

Multitasking acceptat

Da

Conectivitate

Standard 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 Ethernet; 1 wireless
802.11b/g/n; 2 porturi de modem RJ-11 Opţional Acceptă următoarele servere
Jetdirect externe; Numai imprimare: Server de imprimare extern HP Jetdirect
en1700 (J7988G), server de imprimare extern HP Jetdirect en3700
Fast-Ethernet pentru periferice USB 2.0 de mare viteză capabile să funcţioneze
în reţea (J7942G), server de imprimare extern HP Jetdirect ew2400 802.11b/g
wireless şi Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G),
server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); alte
accesorii acceptate: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort
Time Capsule

Capabilităţile reţelei
Memorie
Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Orientare: portret/peisaj; imprimare pe ambele feţe: fără/inversare pe latura
lungă/inversare pe latura scurtă; pagini pe coală: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (adică
imprimare N pagini/coală); setări calitate: ciornă/normal/optim; culoare:
alb-negru/color; comenzi rapide de imprimare; imprimare în nuanţe de gri:
dezactivat/nuanţe de gri de calitate înaltă/numai cerneală neagră; configuraţie
pagini pe coală: la dreapta, apoi în jos/în jos, apoi la dreapta/la stânga, apoi în
jos/în jos, apoi la stânga; imprimare fără chenar: oprit/pornit; tehnologii HP
Real Life: oprit/pornit; păstrare aspect: da/nu; broşură: fără/broşură - legare
stânga/broşură - legare dreapta; pagini de imprimat: imprimarea tuturor
paginilor/imprimare numai pagini impare/imprimare numai pagini pare;
imprimare la dpi maxim: nu/da; margini pagină: oprit/pornit

Setarea copierii

Ce se găseşte în cutie

A7F65A: HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; duplex automat HP; cartuş de
cerneală de configurare OfficeJet HP 950 Negru (~1.000 pagini); cartuş de
cerneală de configurare OfficeJet HP 951 Cyan; cartuş de cerneală de
configurare OfficeJet HP 951 Magenta; cartuş de cerneală de configurare
OfficeJet HP 951 Galben: capacitate combinată (~700 pagini); software şi ghid
de utilizare pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid cu noţiuni introductive; poster
de configurare; cablu de alimentare; (Valoare medie bazată pe ISO/IEC 24711
sau pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală
variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori.
O parte din cerneala din cartuşul inclus este utilizată pentru iniţializarea
imprimantei. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)

Consumabile

A8Z70A Tavă de hârtie HP Officejet Pro 250
CHP710 Hârtie de imprimat pentru HP All-in-One - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CN045AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 950XL Negru
~2.300 pagini
CN046AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 951XL Cyan
~1.500 pagini
CN047AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 951XL Magenta
~1.500 pagini
CN048AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 951XL Galben
~1.500 pagini
CN049AE Cartuş de cerneală original HP 950 Negru ~1.000 pagini
CN050AE Cartuş de cerneală original HP 951 Cyan ~700 pagini
CN051AE Cartuş de cerneală original HP 951 Magenta ~700 pagini
CN052AE Cartuş de cerneală original HP 951 Galben ~700 pagini
CR712AE Pachet de valoare Officejet HP 951XL - 75 coli/A4/210 x 297 mm
Q6592A Hârtie Inkjet mată HP Professional - 100 coli/A4/210 x 297 mm
Q6593A Hârtie Inkjet mată HP Professional - 200 coli/A4/210 x 297 mm
CN051AE Cartuş de cerneală original HP 951 Magenta
CN052AE Cartuş de cerneală original HP 951 Galben
CR712AE Pachet de valoare Officejet HP 951XL - 75 coli/A4/210 x 297 mm
Q6592A Hârtie Inkjet mată HP Professional - 100 coli/A4/210 x 297 mm
Q6593A Hârtie Inkjet mată HP Professional - 200 coli/A4/210 x 297 mm
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj

Standard (Ethernet încorporat, WiFi 802.11b/g/n)

Accesorii

A8Z70A Tavă de hârtie HP Officejet Pro 250

Standard 128 MB; Maxim 128 MB

Sisteme de operare compatibile

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* sau o
versiune superioară (numai pe 32 de biţi): *Acceptă numai 32 de biţi; Mac OS X
v10.6, v10.7, v10.8 sau v10.9; Linux (Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Cerinţe minime de sistem

Windows: Windows 7, 8, 8.1: procesor de 1 GHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64
de biţi (x64), 2 GB spaţiu disponibil pe hard disk, Internet Explorer,
CD-ROM/DVD sau Internet, USB; Windows Vista: procesor de 800 MHz pe 32 de
biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64), 2 GB spaţiu disponibil pe hard disk, Internet
Explorer, CD-ROM/DVD sau Internet, USB; Windows XP SP3 (numai pe 32 de
biţi): procesor Intel® Pentium® II, Celeron® sau compatibil de 233 MHz, 750 MB
spaţiu disponibil pe hard disk, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD sau Internet,
USB
Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 sau v10.9: 1 GB de spaţiu disponibil pe hard
disk; CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet; USB

Software inclus

Software imprimantă HP, Google Toolbar, HP Update, cumpărare consumabile
online

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

Minim: 499,3 x 468,9 x 314 mm (cu accesoriu duplex instalat, tava de ieşire
pliată în sus); Maxim: 499,3 x 647,5 x 314 mm (cu accesoriu duplex instalat,
tava de ieşire extinsă la formatul Legal)

Copii; faţă-verso; mai deschis/mai închis; remediere copiere HP; copiere ID;
redimensionare; calitate; dimensiune hârtie; tip hârtie; colaţionare; deplasare
margini; decupare; previzualizare copie; selectare tavă; îmbunătăţiri; Număr
maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluţie copie: Până la 1200 x 600 dpi;
Rezoluţie copie, text şi grafică color: Până la 1200 x 600 dpi; Redimensionarea
copierii: 25 la 400%

Viteză de copiere

Până la 14 cpm negru ISO (A4), Până la 13 cpm color ISO (A4)

Funcţii software inteligente ale
copiatorului

Copy Fix - eliminarea automată a oblicităţii şi a chenarului de pe copiile
alb-negru (numai suport plat)

Dimensiuni pachet (L x A x î)

569 x 377 x 518 mm

Tip scaner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS);
Moduri de intrare scanare: Scanare, copiere, fax de la panoul frontal sau din
software; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Dimensiune maximă de scanare
(masă plană, ADF): 216 x 356 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 1200
dpi

Greutate imprimantă

12,98 kg (cu accesoriu duplex)

Specificaţii scaner

Greutate pachet

16,24 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: 25 - 75% RH

Stocare

Temperatură: Între -40 şi 60ºC, Umiditate: Până la 90% RH (fără condensare) la
o temperatură de 60 °C

Acustică

Emisii de putere acustică: 6,9 B(A) (imprimare la 22 ppm); Emisii de presiune
acustică: 64 dB(A) (imprimare ciornă la 22 ppm)

Alimentare curent

Cerinţe: Tensiune de intrare: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz
Consum: 35 waţi (maxim), 0,15 waţi (oprire manuală), 6,80 waţi (standby),
2,20 waţi (repaus). Consum tipic de energie (TEC): 0,45 kWh/săptămână.
Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare universală integrată

Format fişier scanat

Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face căutări
(.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Viteză de scanare

Până la 14 ppm (200 dpi, alb-negru); până la 13 ppm (200 dpi, color) (A4);
duplex: Până la 6 ipm (200 dpi, alb-negru), până la 6 ipm (200 dpi, color)

Suprafaţă scanabilă

Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm; Dimensiune maximă suport: 215
x 355 mm ADF

Certificări

Certificat ENERGY STAR: Da

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri

24 biţi/ 256

Ţara de origine

Produs în China

Transmitere digitală

Standard: Scanare către e-mail; arhivă fax către e-mail

Garanţie

Fax

Da, color

Specificaţii fax

Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 99 de
numere; Viteză fax: 4 s pentru o pagină

Un an de garanţie limitată HP standard pentru hardware. Garanţie limitată HP
de trei ani pentru hardware, după înregistrare în decurs de 60 de zile de la
cumpărare (vizitaţi www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opţiunile de garanţie şi
asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legale
locale.

Funcţii software inteligente ale faxului

Digital Fax – funcţii Fax to Mac/Fax to PC disponibile cu Windows şi Macintosh
(Vizitaţi: http://www.hp.com/support pentru a descărca cel mai recent
software.)

Service şi asistenţă

Tipuri suport

Hârtie simplă, hârtia albă strălucitoare HP, hârtie pentru prezentări HP
Premium, mată, hârtii foto HP Premium Plus, hârtii foto HP Advanced, hârtie
foto lucioasă HP Everyday, alte hârtii foto, alte cartele pentru felicitări, hârtie
lucioasă/mată Inkjet HP Professional de 180 g, alte hârtii pentru broşuri

UG199E - HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante Officejet
Pro, 3 ani
UG076E - HP Care Pack cu schimbare în următoarea zi pentru imprimante
Officejet Pro, 3 ani (UG199E: toate ţările din EMEA. UG076E: numai în Austria,
ţările baltice, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia,
Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unit, Cehia,
Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia).

Dimensiuni suport

Acceptat A4; A5; A6; B5 (JIS); plic (DL, C5, C6); Personalizat: 76,2 x 127 – 215,9
x 355,6 mm

Manipulare suport

Capacitate de intrare: Până la 250 de coli; Până la 80 carduri Plăci; Până la 100
de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 150 de coli, Până la 25 de plicuri
Imprimare duplex: Automat (standard)
ADF: Standard, 50 coli

Greutate hârtie

Acceptat: Tava 1: 60 – 105 g/m² (hârtie simplă); 220 – 280 g/m² (foto); 75 – 90
g/m² (plic); 163 – 200 g/m² (card); Recomandabil: 60 – 105 g/m² (hârtie
simplă); 220 – 280 g/m² (foto); 75 – 90 g/m² (plic); 163 – 200 g/m² (card)

Gestionarea imprimantei

HP Web Jetadmin; server Web încorporat

Gestiunea securităţii

Configurare paravan de protecţie dispozitiv; blocare panou de control; server
EWS protejat cu parolă, SSL/TLS (HTTPS)

Note de subsol

1 Afirmaţia privind costul pe pagină se bazează pe compararea majorităţii echipamentelor MFP laser color sub 400 € fără TVA, august 2013; pentru detalii, consultaţi www.hp.com/officejet. Capacitate ISO pentru OJ Pro cu cartuşe de

capacitate mare, la imprimare continuă; consultaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua wireless a imprimantei, înainte de imprimare. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi
necesară şi o aplicaţie sau un driver. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa de la punctul de acces din imprimantă.; 3 Verificaţi la magazinul de aplicaţii oficial al dispozitivului dumneavoastră compatibil,
pentru disponibilitatea descărcării. Necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP compatibilă cu ePrint. Imprimanta necesită înregistrarea contului ePrint. Poate fi necesară o aplicaţie sau un software. Operaţiile wireless sunt
compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. Duratele de imprimare şi vitezele de conectare pot varia. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultaţi
furnizorul de servicii privind acoperirea şi disponibilitatea în zona dvs. Aflaţi mai multe la hpconnected.com.; 4 Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea cu tehnologia NFC. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
hp.com/go/mobileprinting.; 5 Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea imprimabilelor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri şi poate necesita
un upgrade de firmware. Nu toate imprimabilele pot fi configurate pentru livrare automată şi nu pentru toate modelele de imprimante. Pentru detalii, vizitaţi hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.

http://www.hp.com/ro
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