Tlačiareň série HP Business Inkjet 2800

Tlačiareň radu HP Business Inkjet 2800 je výkonný, cenovo výhodný rad tlačiarní formátu
A3+. Zažite nízke prevádzkové náklady pomocou samostatných veľkoobjemových
atramentových kaziet, výnimočnú kvalitu tlače a profesionálnu prácu v sieti pre malé
pracovné skupiny.

Tlačiareň radu HP Business Inkjet 2800 sa zameriava na produktívnych jednotlivcov a malé pracovné skupiny v malých,
stredne veľkých a veľkých podnikoch

Atramentová tlačiareň HP Business
Inkjet 2800

Rýchlo vytvárajte dokumenty sýtych farieb od pohľadnice (A6) po plagát (A3+) s optimalizovaným rozlíšením až 4 800
dpi1.
Komunikujte efektívnejšie prostredníctvom možností tlače na formáty od A6 do A3+ na širokú škálu médií. Zhotovujte
dokumenty sýtych farieb a profesionálnej kvality s optimalizovaným rozlíšením 4 800 x1 200 dpi1 vo farbe s
veľkokapacitnými tlačovými spotrebnými materiálmi HP. Zvýšte produktivitu s rýchlosťou tlače až 24 čb a 21 farebných
strán za minútu v návrhovom režime. Rýchlosť tlače je zvýšená zabudovanou pamäťou tlačiarne 96 MB. Znížte potrebu
zásahov používateľa druhým zásobníkom papiera na 250 listov2.
Znížte prevádzkové náklady so štyrmi oddelenými veľkokapacitnými atramentovými kazetami a tlačovými hlavami
s predĺženou životnosťou
Štyri samostatné veľkokapacitné atramentové kazety (čierna – 69 ml a farebné – po 28 ml) a tlačové hlavy s predĺženou
životnosťou znižujú prevádzkové náklady a potrebu zásahov používateľa, pričom zvyšujú produktivitu. Zvýšte svoju
flexibilitu a znížte náklady na papier s voliteľnou automatickou obojstrannou tlačou3 až do formátu A3+. Vysoká
mesačná kapacita tlače až 12 000 strán a robustnosť tlačiarne podporujú veľkoobjemovú tlač. Jednoduchá údržba
tlačiarne s podsvieteným displejom LCD a intuitívnym ovládacím panelom.
Vyskúšajte robustnú konektivitu, jednoduchú správu siete a integráciu do akéhokoľvek prostredia.
Interný tlačový server EIO4 umožňuje rýchle a bezproblémové pripojenie do siete dokonca aj v najzložitejších
a najrozličnejších tlačových prostrediach. Umožňuje tlač aj najzložitejších úloh so štandardnými jazykmi PCL 5c, PCL 6
a emuláciou Postscript Level 3 a poskytuje kompatibilitu s počítačmi PC, Macintosh a hlavnými sieťovými operačnými
systémami. Jednoduchá a pohodlná tlač a správa siete prostredníctvom softvérov HP Remote Management Software (RMS)
a Web Jetadmin pomáha zvýšiť produktivitu a šetrí čas a peniaze.
1Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi na fotopapier premium a vstupné rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi
2Druhý zásobník papiera na 250 listov je k dispozícii na modeli HP Business Inkjet 2800dtn
Je voliteľný na modeli 2800; nie je súčasťou dodávky, predáva sa osobitne
3Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač je k dispozícii na modeli HP Business Inkjet 2800dtn
Je voliteľnou funkciou na modeli 2800; nie je súčasťou dodávky, predáva sa osobitne
4Tlačiareň HP Business Inkjet 2800dtn je pripravená na prácu v sieti
Sieťové možnosti sú voliteľné na modeli 2800; nie je súčasťou dodávky, predáva sa osobitne.

Technické špecifikácie
Technológia tlače
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Rýchlosť tlače
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Sieťová kompatibilita s operačným
systémom

Minimálne požiadavky na systém
Pamäť
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Písma
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Typy médií
Maximálna oblasť tlače
Tlačové okraje
Manipulácia s médiami

Zdroj

Ovládací panel
Obsahuje softvér
Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť
Správa tlačiarne
Prevádzkové prostredie

Certifikáty

ENERGY STAR
Životnosť doplnkov
Záruka

Termálna atramentová tlačiareň HP
304
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4
Až 24 str/min
Až 6,5 strany za minútu
Až 4 str/min
Čiernobiely text, formát A3
Až 13,5 str./min.
až 4,5 str./min.
až 3 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 21 strán za minútu
Až 5 str./min.
Až 4 str/min
A4
Zmes textu a farebných obrázkov, formát 12
až 3 str./min.
Až 2,5 str./min.
A3
Sú to približné hodnoty. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.
Motorola 32-bitový ColdFire 4e RISC, 256 MHz
Čiernobiele: Až 1 200 x 600 dpi. Farba: Optimalizované rozlíšenie až 4 800 x 1 200 dpi pri použití fotopapierov premium
Technológia zlepšeného rozlíšenia, HP Photoret III
Microsoft® Windows® 7 (32/64-bitový); Windows Vista® (32/64-bitový); Windows® XP (32/64-bitový), NT 4.0, 2008
(32/64-bitový), 2000, ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. Najnovšie ovládače sú dostupné na
http://www.hp.com/support/businessinkjet2800
Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), terminálové služby systému Windows 2000,
terminálové služby systému Windows 2000 s riešením Citrix MetaFrame 1.8, terminálové služby systému Windows 2000 s riešením
Citrix MetaFrame XP, terminálové služby systému Windows 2003, terminálové služby systému Windows 2003 so serverom Citrix
MetaFrame Presentation Server. Voliteľné: UNIX®, OS/2, Linux (úplný zoznam pozri v databáze HPLIP:
http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html)
Windows® XP (32-bitový): Pentium 233, 64 MB RAM, 160 MB voľného miesta na disku; Windows® XP (64-bitový): Pentium 233,
128 MB RAM, 160 MB voľného miesta na disku; Windows® 2000: Pentium 300, 64 MB RAM, 160 MB voľného miesta na disku
96 MB
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulácia Postscript Level 3
80 vstavaných a škálovateľných, 10 bitové mapované písma
Až 12000 strán
Do kopírky, pauzovací, recyklovaný, viacúčelový, Premium pre atramentovú tlačiareň, vysokogramážový Premium pre atramentovú
tlačiareň), transparentné fólie Premium, fotopapier Premium, fotopapier, profesionálny papier na tlač brožúr (matný a lesklý), karty,
obálky a transparenty
320 x 594,1 mm
A4: horný: 3 mm, ľavý: 3,4 mm, pravý: 3,4 mm, spodný: 11,9 mm. A3: horný: 3 mm, ľavý: 5 mm, pravý: 5 mm, spodný: 11,9 mm
Vstup:
Kapacita
Hmotnosť
Veľkosť
150 listov (kancelársky, pre
60 až 200 g/m² (vrátane
A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4,
Zásobník 1:
atramentovú tlačiareň,
obyčajného papiera, fotografických C5, C6, DL
fotografický papier), obálky,
médií a kariet); ručné zadné
nálepky, karty (registračné,
podávanie umožňuje tlač na médiá
pohľadnice)
s hmotnosťou do 270 g/m² (po
jednom liste)
250 listov, iba kancelársky
60 – 90 g/m˛
A3+, A3, A4, B4, B5
Zásobník 2:
papier
A3+, A3, A4, B4
Jednotka
obojstrannej tlače:
Hárky: Max. 100
Výstup:
Obálky: Až 22
Priesvitné fólie: Max. 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
Veľkosť:
(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), vlastné: 90 x 146 mm až 330 x 482 mm
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,2 ampéra
Zdroj napájania: Interný: zabudovaný univerzálny napájací zdroj
Spotreba: Pohotovostný režim: 12 wattov
Úsporný režim: menej ako 30 wattov
Maximum: 67 wattov
Intuitívny dvojriadkový textový podsvietený displej LCD, tlačidlá: 1 každé (Napájanie, Pomocník, LCD, Zrušiť, Obnoviť); 2 stavové
diódy; 3 navigácie LCD v ponuke
Acrobat Reader 5.05, konfiguračný editor, nástroj rozšírenia, informačný lokátor, čistič
Bez balenia: 676 x 498 x 199 mm; S balením: 788 x 600 x 382 mm
Bez balenia: 13,5 kg; S balením: 17 kg
Panel nástrojov HP Business Inkjet 2800, HP Web Jetadmin, zabudovaný web server HP
Prevádzková teplota: 5 až 40 °C, Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 35° C, Prevádzková vlhkosť: 15 až 80 % RH (relatívna
vlhkosť), odporúčaná prevádzková vlhkosť: 20 až 80 % RH (relatívna vlhkosť), skladovacia teplota: -40 až 60° C, skladovacia
vlhkosť: 15 až 90 % RH (relatívna vlhkosť), úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd6,4 B(A) (tlač v návrhovom režime);
6,2 B(A) (tlač v štandardnom režime), akustický tlak: LpAm58 dB(A) (tlač v návrhovom režime), 53 dB(A) (tlač v štandardnom režime)
Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: FCC Titul 47 CFR Časť 15 Trieda B (USA), CTICK (Austrália a Nový Zéland), VCCI
(Japonsko), CE (Európska únia), BSMI (Taiwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Čína), MIC (Kórea) Bezpečnosť: Zhoda s EN 60950/IEC
950 (medzinárodná), na zozname UL (USA), CSA (Kanada), certifikovaná podľa GS (Nemecko), označenie CE (Európa), B (Poľsko),
eK (Kórea), značka S (Argentína), NOM-NYCE (Mexiko), CCC S&E (Čína), PSB (Singapúr)
Nie
Informácie o výťažnosti na stranu nájdete na webovej stránke www.hp.com/pageyield alebo na balení výrobku
Obmedzená záruka jeden rok na hardvér

Objednávkové informácie
C8174A

Tlačiareň HP Business Inkjet
2800, sprievodca nastavením,
4 atramentové kazety [čierna
(26 ml), farebné (28 ml)], 4
tlačové hlavy, príručka pre
rýchly začiatok, napájací
kábel, disk CD s ovládačmi

J8007G

Bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect 690n
IPv6/IPsec 802.11g
Tlačový server HP Jetdirect
620n Fast Ethernet
Tlačový server HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec
Bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g
Tlačový server HP Jetdirect
300x s podporou Fast
Ethernet
Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú atramentovú
tlač HP
Zásobník papiera pre
atramentovú tlačiareň HP na
250 listov

J7934G
J7961G
J8021A

J3263G

C8258A

C8261A

Príslušenstvo

Doplnky

Čierna atramentová kazeta
HP 10
C4836AE
Azúrová atramentová
kazeta HP 11
C4837AE
Purpurová atramentová
kazeta HP 11
C4838AE Žltá atramentová kazeta HP
11
C4810A Čierna tlačová hlava HP 11
C4811A
Azúrová tlačová hlava HP
11
C4812A
Purpurová tlačová hlava HP
11
C4813A
Žltá tlačová hlava HP 11
C4844AE

Služby a podpora

H7672A/E HP Care Pack, nasledujúci
deň na mieste inštalácie, 3 roky
H5777PA/PE
HP
Care
Pack,
dodatočná záruka, nasledujúci deň na
mieste inštalácie, 1 rok
H3110A/E HP Care Pack Inštalácia a
sieťová konfigurácia
Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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