
Urządzenie e-All-in-One HP Officejet 6500A

Idealne rozwiązanie dla małych firm, które potrzebują
urządzenia wielofunkcyjnego dostarczającego tanie i
profesjonalne rezultaty oraz łączności Ethernet.

1W oparciu o porównanie kosztu druku w przeliczeniu na stronę z atramentowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi z faksem, w cenie do 200 EUR (netto) największych producentów (dane z
marca 2010). Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hp.com/eur/mybusiness. Z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych HP Officejet Pro. Wydajność produktów OJ oferowanych we
wrześniu 2010 r. z wkładami o największej pojemności, według normy ISO, w przypadku druku ciągłego. Więcej informacji pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/eprintcenter.

3Wkłady XL nie wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić osobno.

4 Na podstawie zużycia energii w porównaniu z większością kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie poniżej 400 € bez VAT, marzec 2010; szczegółowe informacje na stronie
www.hp.com/eur/mybusiness. Zużycie energii określane na podstawie testów HP z wykorzystaniem kryteriów metody testowej TEC programu ENERGY STAR®.

5Na podstawie pomiarów liczby stron na minutę z wykorzystaniem normy ISO/IEC ISO/IEC 24734. Standard dotyczy produktów atramentowych i laserowych z wyłączeniem pierwszego zestawu
dokumentów testowych. Szczegółowe informacje na stronie www.hp.com/go/inkjetprinter.

● Zużywa do 40% mniej energii niż kolorowe drukarki laserowe4.
● Przeglądanie i przechowywanie faksów w wersji elektronicznej
pozwala oszczędzić papier.

● Funkcja oszczędzająca papier — druk do sześciu stron na jednej
stronie kartki papieru.

Certyfikat ENERGY STAR®
Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych.
Informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej.

Druk kolorowych dokumentów o profesjonalnym
wyglądzie przy najniższym koszcie druku w
przeliczeniu na stronę1.
● Profesjonalna jakość kolorowych dokumentów i

najniższy koszt wydruku strony w porównaniu z innymi
drukarkami atramentowymi tej samej klasy1.

● Osobne wkłady atramentowe zapewniają duże korzyści
— wkłady atramentowe o dużej pojemności XL w
przypadku częstego drukowania3.

● Niższe koszty drukowania poza firmą — możliwość
tworzenia kolorowych, atrakcyjnych materiałów
marketingowych dzięki atramentom HP Officejet.

● Umożliwia drukowanie ulotek i broszur bez marginesów
z bogatą kolorową grafiką, na papierze fotograficznym
lub papierze do drukowania broszur.

Wygodne drukowanie z urządzeń mobilnych z
każdego miejsca i o każdej porze.2

● Rozwiązanie HP ePrint umożliwia drukowanie z
dowolnego urządzenia, z każdego miejsca i o każdej
porze bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego2.

● Dostęp do pełnej gamy funkcji drukowania, kopiowania
i faksu oraz zarządzanie nimi poprzez intuicyjny ekran
HP TouchSmart 6 cm.

● Łatwe i szybkie kopiowanie dokumentów tożsamości —
kopiowanie dwustronnych dokumentów na jednej stronie
kartki papieru.

● Druk dokumentów i zdjęć bezpośrednio z kart pamięci,
bez komputera, poprzez wbudowany ekran dotykowy
HP TouchSmart.

Wysokowydajne funkcje mogą być udostępniane
wielu komputerom w sieci Ethernet.
● Druk z laserową prędkością do 10 str./min w czerni i

7 str./min w kolorze5; Druk w trybie draft z prędkością
do 32 str./min w czerni i 31 str./min w kolorze.

● Duża wydajność w obrębie sieci Ethernet lub
bezpośrednie połączenie dzięki złączu Hi-speed USB
2.0.

● Większa wydajność dzięki podajnikowi papieru na
250 arkuszy i automatycznemu podajnikowi
dokumentów na 35 arkuszy.

● To wszechstronne urządzenie zapewnia większą
wydajność dzięki funkcjom wysyłania cyfrowych
faksów, natychmiastowego skanowania do komputera
lub wiadomości e-mail itp.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z ekranem 6 cm (480 x 234 mm) (kolorowy, graficzny)
Standardowe podłączenia USB 2.0; Ethernet; gniazda na karty pamięci, RJ-11 (faks)
Technologie bezprzewodowe Nie dotyczy
Zgodność karty pamięci Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure

MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile
(adapter nie wchodzi w skład zestawu, jest sprzedawany osobno);
MMCmicro/miniSD/microSD (adapter nie wchodzi w skład zestawu, jest
sprzedawany osobno); xD-Picture Card; Memory Stick; Memory Stick Duo;
Memory Stick PRO; Memory Stick PRO Duo

Standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI
Rozdzielczość druku W czerni (best): Rozdzielczość do 600 x 600 w czerni (przy druku z

komputera); Kolor (best): Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi
(przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych
HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

Prędkość druku Czarny (ISO): Do 10 str./min; Kolorowy (ISO): Do 7 str./min
Czarny (tryb roboczy): Do 32 str./min; Kolorowy (tryb roboczy): Do 31
str./min

Możliwości drukarki Druk bez marginesów: Tak
Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Tak (tylko karty pamięci)

Obciążalność Miesięcznie, A4: Do 7000 stron
Rozdzielczość faksu W czerni (standard): 200 x 100 dpi
Szybkość faksu 3 sekundy na stronę
cechy faksowania Faksowanie: Tak, kolor; Automatyczne powtarzanie numeru: Tak; Opóźnione

wysyłanie faksów: Tak (tylko w czerni); Wysyłanie faksów: 20 adresatów
Typ skanera/Technologia Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; CIS
Tryby skanowania Panel przedni — skanowanie, HP Driver, wbudowany serwer internetowy
Rozdzielczość skanowania Urządzenie: Do 4800 x 4800 dpi; Optyczny: Do 4800 dpi; Zwiększona

rozdzielczość skanowania:
Głębia bitowa/Poziomy skali szarości 48-bitowa; 256
Maksymalny format skanowania 216 x 297 mm
Rozdzielczość kopiowania Tekst i grafika w czerni: Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 dpi,

rozdzielczość wejściowa 600 dpi; Kolor: Zoptymalizowana rozdzielczość do
4800x1200 dpi (rozdzielczość wejściowa 1200 dpi na papierze
fotograficznym HP)

Prędkość kopiowania Czarny (tryb normalny): Do 6 kopii/min (automatyczny podajnik
dokumentów); Kolorowy (tryb normalny): Do 5 kopii/min (automatyczny
podajnik dokumentów)
Czarny (tryb roboczy): Do 32 kopii/min; Kolorowy (tryb roboczy): Do 31
kopii/min

Maksymalna liczba kopii Do 100 kopii
Skala zmiany rozmiarów w kopiarce 25 do 400%
Nośniki Papier zwykły, papier HP Bright White, papier HP premium, papier HP

Premium Presentation, matowy, inne papiery Inkjet, papier fotograficzny HP
Premium Plus, papiery fotograficzne HP Premium, papiery fotograficzny HP
Advanced, papier fotograficzny HP Everyday, lekko błyszczący, papier
fotograficzny HP Everyday, matowy, inne papiery fotograficzne, folia HP
Premium Inkjet, inne folie, nośniki do nadruków na koszulki HP, karty
fotograficzne HP, inne papiery specjalne, błyszczące karty okolicznościowe,
matowe karty okolicznościowe, papier HP do druku broszur i ulotek, inne
błyszczące papiery do druku broszur, papier HP do druku broszur 180g,
błyszczący, inne papiery matowe do druku broszur

Obsługiwane formaty nośników ISO:A4;A5;A6;B5;B6;C5;C6; JIS:B5;B6;B7; od 76 x 127 do 216 x 355 mm
Niestandardowe formaty nośników Windows® nie obsługuje niestandardowych rozmiarów papieru. Macintosh:

od 76,2 x 101,6 do 215,9 x 762 mm (podajnik 1)
Obsługiwana gramatura nośników A4: 60 do 105 g/m²; koperty: od 75 do 90 g/m²; Karty HP: do 200 g/m²;

Papier fotograficzny HP: do 280 g/m²
Standardowy podajnik papieru Podajnik na 250 ark., automatyczny podajnik papieru na 35 ark.; Odbiornik

na 50 arkuszy;
Opcja druku dwustronnego: Ręczny (z obsługą przez sterownik); Podajnik
kopert: Brak; Standardowe podajniki papieru: 1;
Pojemność podajników: Maksymalna pojemność podajników: Do 250
arkuszy, Do 50 arkuszy naklejki, Do 50 arkuszy folie, Do 30 kopert
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 50
arkuszy

Minimalne wymagania systemowe PC: Windows® 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GHz;
1 GB RAM (dla systemu 32-bitowego) lub 2 GB RAM (dla systemu
64-bitowego); 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd
CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Port USB; Windows Vista®:
procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 800 MHz; 512 MB RAM;
2,0 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem; Port USB; Microsoft® Windows® XP 32-bitowy
(SP2): procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub inny zgodny; 233 MHz lub
szybszy; 128 MB RAM; 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd
CD-ROM lub dostęp do Internetu;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core;
300 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Zgodne systemy operacyjne Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X
v10.5, v10.6; Linux (więcej informacji pod adresem
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certyfikat ENERGY STAR® Tak

Zasilanie Typ zasilacza:Zewnętrzny
Zasilanie:Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy:Maks. 50 W, 36,62 W (aktywność), 3,9 W (tryb uśpienia),
0,40 W (urządzenie wył.)

Wymiary (szer. x głęb. x wys.):476 x 409 x 258 mm
Waga produktu 8,1 kg
Zawartość opakowania CN555A E-urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro 6500A (E710a);

czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet; początkowe wkłady
atramentowe HP 920 (błękitny, purpurowy, żółty); głowica drukująca HP 920
Officejet); oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie
CD; instrukcja wprowadzająca; plakat instalacyjny; kabel zasilania; kabel
telefoniczny

Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji
i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz
lokalnych przepisów prawnych.

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach.
Materiały eksploatacyjne CD971AE Czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet

Średnia wydajność kasety z tonerem 420 stron*
CD975AE Czarny wkład atramentowy HP 920XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 1200 stron*
CD972AE Błękitny wkład atramentowy HP 920XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 700 stron*
CD973AE Purpurowy wkład atramentowy HP 920XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 700 stron*
CD974AE Żółty wkład atramentowy HP 920XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 700 stron*
CH081AE Zestaw HP 920XL Officejet Value Pack — 50 ark./A4/210x297
mm
Q6592A Papier do drukarek atramentowych HP Professional, matowy – 100
ark./A4/210x297 mm
C6818A Papier HP Professional Inkjet, błyszczący, 50
ark./A4/210x297 mm
CHP210 Papier do drukowania HP — 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu

Opcje usług i pomocy technicznej UG072E HP Care Pack, wymiana urządzenia w następnym dniu roboczym, 3
lata
UG196E HP Care Pack, wymiana urządzenia (standardowy cykl obsługi), 3
lata
UG245E HP Care Pack, usługa w punkcie serwisowym HP, 3 lata. (UG245E:
tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie Rynki Wschodzące,
Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry. UG0712E/UG196E: pozostałe kraje
europejskie).

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP
Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w
informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika
pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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