Imprimantă HP Business Inkjet seria 2800

HP Business Inkjet 2800 este o serie de imprimante A3+ puternice, eficiente din punctul de
vedere al costurilor. Datorită cartuşelor de cerneală individuale de capacitate mare, calităţii
excepţionale a tipăririi şi facilităţilor excelente de lucru în reţea, beneficiaţi de costuri de
funcţionare scăzute.

Imprimanta HP Business Inkjet seria 2800 se adresează persoanelor care au nevoie să imprime mult şi echipelor de lucru
din firmele mici, medii şi mari.

Imprimantă HP Business Inkjet
2800

Realizaţi rapid documente de impact, de la carte poştală (A6) la poster (A3+), cu până la 4800 dpi optimizaţi 1.
Comunicaţi mai eficient datorită posibilităţii de imprimare pe o gamă largă de suporturi de la A6 până la A3+. Obţineţi
documente color vibrante, de calitate profesională, la rezoluţie de până la 4800 x 1200 dpi1 optimizaţi, utilizând
consumabile de imprimare HP de mare capacitate. Îmbunătăţiţi productivitatea, cu viteze de până la 24 ppm alb-negru şi
21 ppm color în mod ciornă. Viteza de imprimare este îmbunătăţită datorită memoriei de pe placa de bază a
imprimantei, de 96 MB. Reduceţi intervenţia utilizatorului prin adăugarea unei tăvi suplimentare de 250 de coli2.
Costuri reduse de operare folosind 4 cartuşe de cerneală individuale de mare capacitate şi capete de imprimare cu durată
lungă de viaţă.
Cele 4 cartuşe individuale de cerneală de mare capacitate (69 ml negru şi 28 ml color) şi capetele de imprimare cu
durată lungă de viaţă reduc costul de funcţionare şi intervenţia utilizatorului, crescând în acelaşi timp productivitatea.
Beneficiaţi de o flexibilitate sporită şi reduceţi costul pentru hârtie folosind imprimarea automată faţă-verso3 pentru formate
maxime A3+. Capacitatea lunară de până la 12.000 pagini permite imprimări de volum mare datorită robusteţii
imprimantei. Afişajul LCD iluminat şi panoul de control intuitiv contribuie la folosirea cu uşurinţă a imprimantei.
Beneficiaţi de conectivitate robustă, administrare simplă a reţelei şi integrare în orice mediu de lucru.
Print serverul intern EIO4 vă permite să vă conectaţi repede şi simplu la reţele chiar şi în cele mai complexe şi variate
medii de imprimare. Imprimă cele mai sofisticate lucrări cu limbajele standardizate PCL 5c, PCL 6 şi limbajul de emulare
Postscript de nivel 3 şi este compatibilă cu sistemele de operare pentru PC, Macintosh şi cele mai importante pentru reţea.
Gestiunea simplă şi comodă a imprimării şi reţelei cu software-ul HP Remote Management (RMS) şi Web Jetadmin
contribuie la creşterea productivităţii şi la economisirea timpului şi banilor.
1 Imprimare color cu rezoluţie de până la 4800 x 1200 dpi optimizaţi pe hârtii foto Premium şi intrare la 1200 x 1200 dpi
2 Tava secundară pentru 250 coli de hârtie este disponibilă la HP Business Inkjet 2800dtn
Este opţională pentru modelul 2800; nu este inclusă, se vinde separat
3 Accesoriul pentru imprimare automată pe ambele feţe este disponibil la HP Business Inkjet 2800dtn
Este o caracteristică opţională la modelul 2800; nu este inclusă, se vinde separat
4 Imprimanta HP Business Inkjet 2800dtn este pregătită pentru reţea
Componentele de reţea sunt opţionale la modelul 2800; nu sunt incluse, se comercializează separat.

Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare
Duze cap de imprimare
Viteză de imprimare

Procesor
Calitate imprimare
Compatibilitate sisteme de operare
Compatibilitate sistem de operare reţea

Cerinţe minime de sistem
Memorie
Limbaje imprimantă
Fonturi
Volum de lucru (lunar, A4)
Tipuri suport
Suprafaţă maximă de imprimare
Marginile imprimării
Manipulare suport

Alimentare curent
Panou de control
Software inclus
Dimensiuni (L x A x î)
Greutate
Gestionarea imprimantei
Mediu de funcţionare

Certificări

ENERGY STAR
Durata de viaţă a consumabilelor
Garanţie

HP Thermal Inkjet
304
Tip document
Draft
Normal
Cel mai bun
Text negru A4
Până la 24 ppm
Până la 6,5 ppm
Până la 4 ppm
Text negru A3
Până la 13,5 ppm
Până la 4,5 ppm
Până la 3 ppm
A4 Combinaţie text/grafică color
Până la 21 ppm
Până la 5 ppm
Până la 4 ppm
A3 Combinaţie text/grafică color
Până la 12 ppm
Până la 3 ppm
Până la 2,5 ppm
Valori aproximative—viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de programul software, de complexitatea media a
documentului.
Motorola pe 32 de biţi ColdFire 4e RISC, 256 MHz
Negru: Până la 1200 x 600 dpi. Color: Până la 4800 x 1200 dpi optimizaţi pe hârtie foto Premium Tehnologie Resolution
Enhancement, HP PhotoREt III
Microsoft® Windows® 7 (32/64 biţi); Windows Vista® (32/64 biţi); Windows® XP (32/64 biţi), NT 4.0, 2008 (32/64 biţi),
2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. Cele mai recente actualizări de driver sunt disponibile la
http://www.hp.com/support/businessinkjet2800
Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), Window 2000 Terminal services, Windows 2000
Terminal services cu Citrix MetaFrame 1.8, Windows 2000 Terminal services cu Citrix MetaFrame XP, Windows 2003 Terminal
services, Windows 2003 Terminal services cu Citrix MetaFrame Presentation Server. Opţional: UNIX®, OS/2, Linux (consultaţi HPLIP
pentru lista completă: http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html)
Windows® XP (32 de biţi): Pentium 233, RAM de 64 MB, 160 MB spaţiu liber pe hard disk; Windows® XP (64 de biţi): Pentium
233, RAM de 128 MB, 160 MB spaţiu liber pe hard disk; Windows® 2000: Pentium 300, RAM de 64 MB, 160 MB spaţiu liber pe
hard disk
96 MB
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulare HP Postscript nivel 3
80 de fonturi încorporate şi scalabile, mapate pe 10 biţi
Până la 12.000 pagini
De copiator, bond, reciclată, universală, inkjet premium, inkjet premium de gramaj mare, transparentă premium, hârtie foto premium,
hârtie foto, hârtie pentru broşuri profesionale (mată şi lucioasă), carduri, plicuri şi banere
320 x 594,1 mm
A4: sus: 3 mm, stânga: 3,4 mm, dreapta: 3,4 mm, jos: 11,9 mm. A3: sus: 3 mm, stânga: 5 mm, dreapta: 5 mm, jos: 11,9 mm
Intrare:
Capacitate
Greutate
Dimensiune
150 de coli (hârtie obişnuită,
60 - 200 g/m² (inclusiv hârtie
A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4,
Tava 1:
inkjet, foto), plicuri, etichete,
obişnuită, media foto şi carduri); C5, C6, DL
carduri (index, felicitări)
alimentarea manuală prin partea
din spate acceptă media cu
gramaje de până la 270 g/m² (o
coală odată)
Numai 250 de coli de hârtie
60 - 90 g/m²
A3+, A3, A4, B4, B5
Tava 2:
obişnuită
A3+, A3, A4, B4
Unitate duplex:
Coli: Maximum 100
Ieşire:
Plicuri: Maximum 22
Folii transparente: Maximum 60
A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4
Dimensiune:
(250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114
x 162 mm), DL (110 x 220 mm), personalizat: 90 x 146 la 330 x 483 mm
Cerinţe: Tensiune de intrare 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,2 A
Sursă de alimentare: Intern: sursă de alimentare universală încorporată
Consum: În mod Standby: 12 W în mod Powersave: sub 30 W Maximum: 67 W
Afişaj LCD iluminat, intuitiv, cu 2 linii text, butoane: câte unul (Pornit/Oprit, Ajutor, LCD, Anulare, Reluare); 2 LED-uri de stare; 3 de
navigare în meniuri pe afişajul LCD
Acrobat Reader 5.05, editor de configurare, utilitar decompresie, localizator INF, Scrubber
Despachetat: 676 x 498 x 199 mm; Împachetat: 788 x 600 x 382 mm
Despachetat: 13,5 kg; Împachetat: 17 kg
Utilitare HP Business Inkjet 2800, HP Web Jetadmin, server web HP încorporat
Temperatură de funcţionare: 5 la 40º C, Temperatură de funcţionare recomandată: 15 la 35° C, Umiditate de funcţionare: 15 - 80%
RH, umiditate de funcţionare recomandată: 20 - 80% RH, temperatură de stocare: -40 la 60° C, umiditate stocare: 15 - 90% RH,
nivel zgomot conform ISO 9296: putere sunet: LwAd6,4 B(A) (imprimare în mod draft), 6,2 B(A) (imprimare în mod normal), presiune
sunet: LpAm58 dB(A) (imprimare în mod draft), 53 dB(A) (imprimare în mod normal)
Certificări EMC: FCC Titlul 47 CFR Partea a 15-a Clasa B (SUA) C-tick (Australia şi Noua Zeelandă), VCCI (Japonia), CE (Uniunea
Europeană), BSMI (Taiwan), ICES (Canada); CCC S&E (China), MIC (Coreea) Siguranţă: Conform cu EN 60950/IEC 950
(Internaţional), listat UL (SUA), CSA (Canada),certificat GS (Germania), marcaj CE (Europa), B (Polonia),eK (Coreea), marcă S
(Argentina), NOM-NYCE (Mexic), CCC S&E (China), PSB (Singapore)
Nu
Pentru informaţii privind numărul de pagini imprimate, vizitaţi www.hp.com/go/pageyield sau citiţi datele de pe ambalaj
Un an garanţie hardware limitată

Informaţii pentru
comandă
C8174A

Imprimantă HP Business Inkjet
2800, schemă de configurare,
4 cartuşe de cerneală [negru
(26 ml), color (28 ml)], 4
capete de imprimare, Ghidul
Noţiuni introductive, cablu de
alimentare, CD cu driver

J8007G

Print server HP Jetdirect
690n IPv6/IPsec Wireless
802.11g
Print Server Fast Ethernet HP
Jetdirect 620n
Print Server IPv6/IPsec HP
Jetdirect 635n
Server de imprimare
wireless HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g
Print Server HP Jetdirect
300x pentru Fast Ethernet
Accesoriu pentru tipărire
automată faţă-verso pentru
HP Inkjet
Tavă de hârtie 250 coli
pentru HP Inkjet

J7934G
J7961G
J8021A

J3263G
C8258A

C8261A

C4844AE
C4836AE
C4837AE
C4838AE
C4810A
C4811A
C4812A
C4813A

Accesorii

Consumabile

Cartuş de cerneală HP 10
negru
Cartuş de cerneală HP 11
cyan
Cartuş de cerneală HP 11
magenta
Cartuş de cerneală HP 11
galben
Cap de imprimare HP 11
negru
Cap de imprimare HP 11
cyan
Cap de imprimare HP 11
magenta
Cap de imprimare HP 11
galben

Service & asistenţă

H7672A/E HP Care Pack, următoarea
zi lucrătoare la sediu, 3 ani
H5777PA/PE HP Care Pack, post
garanţie următoarea zi lucrătoare la
sediu, 1 an
H3110A/E HP Care Pack Instalarea şi
configurarea reţelei
Pentru a obţine o listă completă de
consumabile, suporturi şi accesorii, vă rugăm
vizitaţi site-ul HP, la adresa
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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