
HP Officejet 6500

To wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne pozwala tworzyć profesjonalne dokumenty
kolorowe przy kosztach wydruku jednej strony o 40% niższych niż w przypadku
konkurencyjnych drukarek laserowych1. Możliwość udostępniania funkcji szybkiego
drukowania oraz faksu, skanowania i kopiowania za pośrednictwem sieci przewodowej
Ethernet.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 6500 jest przeznaczone dla użytkowników domowych oraz małych firm, którym zależy
na energooszczędnym rozwiązaniu sieciowym z funkcjami drukarki, skanera, faksu i kopiarki, zapewniającym profesjonalną
jakość druku przy niskich kosztach w przeliczeniu na stronę.

Profesjonalna jakość kolorowych dokumentów i koszt druku jednej strony niższy nawet o 40% w porównaniu z drukarkami
laserowymi2.
Profesjonalna jakość wszystkich kolorowych dokumentów biurowych — od wydruków używanych w codziennej pracy po
materiały prezentowane klientom — przy koszcie druku jednej strony niższym nawet o 40% w porównaniu z drukarkami
laserowymi2. Używając indywidualnych wkładów atramentowych HP Officejet, można uzyskać bogate, żywe kolory i ostry tekst
laserowej jakości oraz wymieniać tylko te wkłady, które się zużyły. Można drukować z marginesami lub bez atrakcyjne ulotki i
inne materiały marketingowe na papierze do druku broszur lub fotograficznym.

Zużywa aż o 40% mniej energii niż urządzenia laserowe2, a ponadto pozwala zmniejszyć zużycie papieru.
To wydajne urządzenie z certyfikatem ENERGY STAR® w małym stopniu wpływa na środowisko — zużywa nawet o 40% mniej
energii niż konkurencyjne kolorowe laserowe urządzenia wielofunkcyjne2. Oszczędności wynikają również z zasilania tylko
jednego urządzenia zamiast czterech. Faks cyfrowy wysyła i odbiera faksy elektronicznie, co także zmniejsza zużycie papieru.
Funkcja HP Smart Web Printing 3 zapewnia drukowanie stron internetowych w bardziej użytecznej formie. Można skanować
bezpośrednio do komputera i archiwizować dokumenty w postaci cyfrowej — nie ma potrzeby drukowania wielu kopii
papierowych.

Większa wydajność — udostępnianie wszechstronnego urządzenia i szybki druk za pośrednictwem sieci.
Dostępność łatwych w obsłudze funkcji drukowania, skanowania, faksu i kopiowania nawet dla 5 użytkowników za
pośrednictwem sieci Ethernet upraszcza przepływ pracy. Drukuje z prędkością osiąganą przez drukarki laserowe — do 7
str./min w czerni i w kolorze4. Ponadto oferuje wygodny automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy. Rozwiązania
cyfrowe, w tym funkcja skanowania do komputera i zapisywania przychodzących faksów bezpośrednio na komputerze PC/Mac,
oszczędzają czas. Oprogramowanie HP Document Management ułatwia porządkowanie i udostępnianie dokumentów
cyfrowych.

1Większość kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie poniżej 600 EUR, czerwiec 2008 r., produkty OJ Pro z wkładami o największej pojemności
Więcej szczegółów: http://www.hp.com/eur/mybusines
2Większość kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie poniżej 600 EUR, czerwiec 2008 r., produkty OJ Pro z wkładami o największej pojemności
Zużycie energii określane na podstawie testów HP z wykorzystaniem kryteriów metody testowej TEC programu ENERGY STAR®
Więcej szczegółów: http://www.hp.com/eur/mybusines
3Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej
4 Oparte na pomiarach liczby stron na minutę z wykorzystaniem normy FDIS ISO/IEC 24734
Standard dotyczy produktów atramentowych i laserowych z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych.



Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz dwuwierszowy LCD
Typy atramentów Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 32 str./min Do 13 str./min Do 2,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 31 str./min Do 10 str./min Do 2,5 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie 29
sekund

W ciągu zaledwie 59
sekund

Prędkość drukowania może być różna w zależności od rodzaju wydruków.
Czułość ISO W czerni: Do 7 str./min, Kolor: Do 7 str./min
Jakość druku W czerni: Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do

4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa
1200 dpi

Druk bez marginesów Tak (do 210 x 594 mm)
Języki drukowania HP PCL 3 GUI

Faksowanie Prędkość modemu: 33,6 Kb/s
Pamięć: Do 100 stron
Faksowanie w kolorze: Tak

Szybkie wybieranie: Do 100
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru: Tak
Wysyłanie faksów: 48 adresatów

Opóźnione faksowanie: Tak

W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej
rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci.

Skanowanie Rozdzielczość: Optyczny: Do 2400 dpi; Urządzenie: Do 2400 x 4800 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 215 x 297 mm
Prędkość skanowania: Do 2,2 str./min (automatyczny podajnik dokumentów/A4)
Typ: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9;
Technologia skanowania: CIS; Skala szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 32 kopii/min Do 0,5 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 31 kopii/min Do 7 kopii/min Do 0,5 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 dpi, rozdzielczość wejściowa 600 dpi; Wiele kopii: Do
100; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%

Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 7000 stron

Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

Standardowo 35 arkuszy

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, papier do druku broszur, folie, etykiety, karty (katalogowe,
pocztówki)

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Tak

Formaty nośników Standardowo: ISO: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), 100 x 150 mm,
nietypowe: od 76 x 102 do 216 x 762 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4: od 60 do 105 g/m², koperty: 75-90 g/m², karty HP: do 200 g/m², papier fotograficzny HP: do 280 g/m²
Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 250, Koperty: Do 30, Karty: Do 80, Folie przezroczyste: Do 50, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 80
Drukowanie dwustronne Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: Maksymalnie 50 W, maksymalnie 22 W (aktywność), maksymalnie 6,7 W (oczekiwanie), maksymalnie 5,6 W

(tryb oszczędzania energii), maksymalnie 0,6 W (drukarka wyłączona)
Moc dźwięku 6,8 B(A) (druk w trybie draft), 6,5 B(A) (druk w trybie normalnym), automatyczny podajnik dokumentów: 6,4 B(A) (kopiowanie w

trybie draft), 6,1 B(A) (kopiowanie w trybie normalnym)
Ciśnienie akustyczne 55 dB(A) (druk w trybie draft), 51 dB(A) (druk w trybie normalnym), automatyczny podajnik dokumentów: 50 dB(A) (kopiowanie

w trybie draft), 47 dB(A) (kopiowanie w trybie normalnym)
Interfejsy USB 2.0; Ethernet; gniazda na karty pamięci, RJ-11 (faks)
Pamięć Sloty: Gniazdo w otworze górnym: Memory Stick, Memory Stick Duo; gniazdo w otworze dolnym: Secure Digital,

MultiMediaCard (MMC), xD-Picture Card; Standardowo: 32 MB; Maksymalnie: 32 MB
Dołączone oprogramowanie Centrum obsługi HP; oprogramowanie HP Photosmart Essential; HP Smart Web Printing; HP Update; HP Document Manager; HP

Product Assistant
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 476 x 410 x 258 mm, w opakowaniu: 568 x 333 x 534 mm
Waga Bez opakowania: 7,6 kg, w opakowaniu: 12,3 kg
Kraj pochodzenia Urządzenie wyprodukowane w Malezji
Możliwości sieciowe Przez zewnętrzne serwery wydruków HP Jetdirect
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Windows Vista® (32- i 64-bitowy), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) i Professional (SP1) (32- i

64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5. W przypadku systemów Microsoft® Windows® 2000 i XP x64 niektóre funkcje mogą być
niedostępne

Obsługiwane systemy operacyjne Windows Vista® (32- i 64-bitowy), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) i Professional (SP1) (32- i
64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5. W przypadku systemów Microsoft® Windows® 2000, XP (64-bitowy), XP (SP1) Starter
Edition i Windows Vista® Starter Edition niektóre funkcje mogą być niedostępne

ENERGY STAR Tak
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
CB815A Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet 6500; czarny wkład
atramentowy HP 920 Officejet;
próbne wkłady atramentowe HP
920 (błękitny, purpurowy, żółty);

głowica drukująca HP 920
Officejet; kabel Ethernet;

oprogramowanie i podręcznik
użytkownika na płycie CD;
instrukcja wprowadzająca;

plakat z instrukcją
instalacji;kabel zasilania; kabel

telefoniczny

Materiały eksploatacyjne
CD971AE Czarny wkład atramentowy HP

920 Officejet
CD975AE Czarny wkład atramentowy HP

920XL Officejet
CD972AE Błękitny wkład atramentowy HP

920XL Officejet
CD973AE Purpurowy wkład atramentowy HP

920XL Officejet
CD974AE Żółty wkład atramentowy HP

920XL Officejet

nośniki
C6818A Papier HP Superior Inkjet,

błyszczący, 50 ark./A4/210 x
297 mm

Q6593A Papier do drukarek atramentowych
HP Professional, matowy, 200

ark./A4/210 x 297 mm
CHP210 Papier do drukowania HP — 500

arkuszy/A4/210 x 297 mm

Serwis i wsparcie
UG072E HP Care Pack, Pakiety serwisowe
— serwis w miejscu instalacji w następnym
dniu roboczym, 3 lata
UG196E HP Care Pack, Pakiety serwisowe
— wymiana urządzenia (czas
standardowy), 3 lata
UG245E HP Care Pack, Pakiety serwisowe
— usługa w punkcie serwisowym HP, 3
lata. (UG245E: tylko: kraje bałtyckie,
Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynki
Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja,
Węgry. UG072E/UG196E: pozostałe
kraje europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.com.pl
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