
Drukarka kolorowa HP Officejet K7100

Niedroga drukarka A3+ zwiększa możliwości drukowania we własnym zakresie.
Można drukować wszystko — od listów laserowej jakości po profesjonalne
materiały marketingowe. Opcje 6-atramentowego drukowania zdjęć1 i druku
dwustronnego2 pozwalają wykonywać specjalne wydruki.

Drukarka kolorowa HP Officejet K7100 jest przeznaczona dla użytkowników w małych firmach i biurach domowych,
którzy potrzebują wszechstronnej, niedrogiej drukarki A3+ do drukowania szerokiej gamy materiałów — od listów i
ulotek po zdjęcia i materiały marketingowe.

Drukuj imponujące materiały w kolorze (do formatu A3+) za pomocą wkładu 4-atramentowego lub opcjonalnego wkładu
6-atramentowego3.
Ta niezawodna, łatwa w obsłudze drukarka może drukować z marginesami lub bez4 na formatach typowych i
niestandardowych (do A3+). Atramenty biurowe HP Vivera umożliwiają drukowanie dokumentów z laserową jakością,
wspaniałej kolorowej grafiki i wysokiej jakości zdjęć. Można drukować atrakcyjne materiały z wykorzystaniem
kolorowego druku 4-atramentowego lub wybrać opcjonalny druk 6-atramentowy3, aby drukować profesjonalnej jakości
zdjęcia. Funkcja drukowania plakatów pozwala powiększyć oryginał nawet 25-krotnie.

Wysoka wydajność, niskie koszty druku oraz znana niezawodność produktów HP.
Ta funkcjonalna drukarka w atrakcyjnej cenie pozwala zwiększyć wydajność i efektywność firmy oraz obniżyć koszty
drukowania poza firmą. Prędkość druku do 25 str./min w czerni i do 20 str./min w kolorze znacznie skraca czas
oczekiwania. Szybko schnące atramenty biurowe HP Vivera pozwalają przyspieszyć realizację zamówień, zwłaszcza
przy druku na papierze HP Everyday z technologią ColorLok. Drukarki HP zapewniają niezawodność, na której możesz
polegać.

Jedno wszechstronne urządzenie drukuje wszystko — od dokumentów po materiały marketingowe.
Jedna wszechstronna drukarka do wszystkiego — od pocztówek, zdjęć i wiadomości elektronicznych po arkusze
kalkulacyjne, broszury i imponujące materiały marketingowe. Można drukować na kopertach, papierze fotograficznym,
papierze listowym A4, papierze do drukowania broszur A3+ itd. Można korzystać z prostej, tylnej ścieżki prowadzenia
papieru, co umożliwia drukowanie na papierach grubych lub specjalnych do 280 g/m². Opcjonalny moduł
automatycznego druku dwustronnego5 A4/A3 pozwala uzyskiwać materiały dwustronne o profesjonalnym wyglądzie i
jednocześnie zmniejszyć koszty papieru nawet o 50%.

1 Fotograficzny wkład atramentowy HP 348 nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno
2 Moduł automatycznego druku dwustronnego HP (C8258A) nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno.
3 Fotograficzny wkład atramentowy HP 348 nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno
4 Drukowanie bez marginesów jest możliwe na papierze do druku broszur i papierze fotograficznym
5 Moduł automatycznego druku dwustronnego HP (C8258A) nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno.



Informacje o
zamawianiuDane techniczne

Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Liczba dysz w głowicy drukującej 672 dysze atramentu czarnego, 600 dysz do atramentów kolorowych
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4 Do 25 str./min Do 9,1 str./min Do 1,5 str./min
Czarny tekst, A3 Do 10,5 str./min Do 6 str./min Do 1 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4 Do 20 str./min Do 5,5 str./min Do 1,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A3 Do 8,5 str./min Do 3,6 str./min Do 1 str./min
Pełna strona kolorowa, A4 Do 0,4 str./min
Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi w branży metodami testowania.

Procesor ARM946E-S, 96 MHz
Jakość druku W czerni: Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi. Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 dpi (w kolorze), rozdzielczość

wejściowa 1200 dpi
Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™ Ready; Mac OS 10.3.9, Mac OS 10.4.6 lub nowszy; LINUX Najnowszy

sterownik drukarki jest dostępny w serwisie pomocy technicznej HP pod adresem http://www.hp.com/support.
Minimalne wymagania systemowe Windows® XP: procesor Pentium® II, 128 MB pamięci RAM, 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla XP; Windows

Vista™: procesor 800 MHz, 512 MB pamięci RAM, 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Pamięć 32 MB, maksymalnie: 32 MB
Języki drukowania rozszerzony HP PCL 3
Czcionki 15 czcionek wewnętrznych (CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic

Italic, David, NarkisTam, Miryam, Miryam Italic, Ryadh, Naskh, Koufi)
Cykl pracy Do 5000Stron na miesiąc
Nośniki Papier (do transparentów, do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (indeksowe,

okolicznościowe), folie do przeźroczy, nośniki do nadruków na koszulki
Maksymalny obszar zadruku 290,8 x 403 mm
Marginesy wydruku A4: górny: 1,7 mm, lewy: 3,2 mm, dolny: 1,7 mm. Druk bez marginesów: Tak (do 330 x 482 mm)
Obsługa nośników Podawanie

nośników:
Pojemność Waga Format

Podajnik 1: arkuszy: 150 od 60 do 135 g/m²; od 60 do
280 g/m² (prosta ścieżka
prowadzenia papieru dla
nośników specjalnych)

Od 76 x 127 do 330 x 482 mm

Odbiór nośników: Kartki: Do 100
Koperty: Do 10
Folie przezroczyste: Do 45

Drukowanie
dwustronne:

Automatyczny (opcja)

Format: A3+ (330 x 482 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm),
C6 (114 x 162 mm), od 76 x 127 do 330 x 482 mm, nietypowe: od 76 x 127 do 330 x 482 mm

Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe 100-240 V, 1300 mA, 50/60 Hz, Napięcie wyjściowe stałe 32 V, 1500 mA
Zasilacz: Wbudowany zasilacz uniwersalny
Pobór mocy: Maksymalnie 60 W, maksymalnie 27,7 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 2,7 W (tryb
gotowości/uśpienia), maksymalnie 1 W (drukarka wyłączona)

Interfejsy USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, port równoległy zgodny z normą IEEE 1284
Panel sterowania 3 przyciski (Page resume, Cancel job, Power)
Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie drukarki HP, oprogramowanie HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 574,5 x 409,5 x 186,3 mm (HP OJ K7100) W opakowaniu: 684 x 563 x 324 mm (HP OJ K7100)
Waga Bez opakowania: 10,2 kg (HP OJ K7100) ; W opakowaniu: 13 kg (HP OJ K7100)
Środowisko pracy Temperatura pracy: Od 5 do 40°C, Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 35°\C, Wilgotność podczas pracy: wilgotność

względna 20-80%, zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 20-80%, temperatura przechowywania: Od
-40°C do 70°C, wilgotność przechowywania: Wilgotność względna od 0 do 90%, poziom szumów wg ISO 9296: moc
dźwięku: LwAd6,6 B(A) (drukowanie z prędkością 18 str./min), ciśnienie dźwięku: LpAm51 dB(A) (stan aktywny)

Certyfikaty Certyfikacje EMC: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (Unia
Europejska), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Chiny), MIC (Korea) Bezpieczeństwo: Zgodność z EN 60950/IEC 950
(międzynarodowa), na liście UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), eK (Korea Południowa), CCC
S&E (Chiny), PSB (Singapur), NOM (Meksyk), GOST (Rosja), BSMI (Tajwan), certyfikat bezpieczeństwa ISC (Kambodża)

ENERGY STAR Tak
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

CB041B Drukarka kolorowa HP
Officejet K7100, czarny

wkład atramentowy HP 339,
trójkolorowy wkład

atramentowy HP 344, płyta
CD ze sterownikami drukarki,
dokumentacja użytkownika,

kabel zasilania

Akcesoria
C2950A Przewód równoległy HP

IEEE (typu B) - 2m
C8258A Moduł druku dwustronnego

HP
J6035G Zewnętrzny serwer druku HP

Jetdirect 175x (USB,
10/100BaseTX)

J3263G Zewnętrzny serwer druku HP
Jetdirect 300x (port

równoległy, 10/100TX)
J7951G Zewnętrzny serwer druku HP

Jetdirect ew2400 do
bezprzewodowej sieci
802.11g i sieci Fast

Ethernet
Q6259A Zestaw HP do druku

bezprzewodowego

Materiały eksploatacyjne
C8767EE Czarny atramentowy wkład

drukujący HP 339 z
atramentem Vivera

C9363EE Trójkolorowy atramentowy
wkład drukujący HP 344 z

atramentami Vivera
C9369EE Fotograficzny atramentowy

wkład drukujący HP 348 z
atramentami Vivera

C9504EE Czarny wkład drukujący
HP 339 z atramentem

Vivera (dwupak)
C9505EE Trójkolorowy wkład

drukujący HP 344 z
atramentami Vivera

(dwupak)
CB331EE Czarny wkład drukujący

HP 338 z atramentem
Vivera (dwupak)

Nośniki
C6821A Papier HP Superior Inkjet

180, błyszczący, 180
g/m²/A3/297 x 420 mm

(50 arkuszy)
Q6593A Papier HP Professional

Inkjet 120, matowy,
120 g/m²/A4/210 x 29

7 mm, 200 arkuszy
Q6594A Papier HP Professional

Inkjet 120, matowy,
120 g/m²,

A3/297 x 420 mm, 100
arkuszy

Serwis i wsparcie
UG072E HP Care Pack, usługa w
punkcie se rwi sowym HP, 3
lata;UG163PE HP Care Pack, serwis
pogwarancyjny w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym (wymiana
urządzenia), 1 rok (UG245E:tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące,
Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry.

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych,
nośników i akcesoriów znajduje się na stronie

www.hp.com

    http://www.hp.pl
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