
Dane techniczneDane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJetUrządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet
Pro 8023Pro 8023
Inteligentna, prosta i wydajnaInteligentna, prosta i wydajna

Produktywna, inteligentna drukarka, która
świetnie radzi sobie z zadaniami. Oszczędzaj
czas dzięki skrótom Smart Tasks  i zyskaj
możliwość automatycznego, dwustronnego
drukowania. Drukuj i skanuj za pośrednictwem
swojego telefonu  i korzystaj z płynnych
połączeń oraz najlepszych w swojej klasie
zabezpieczeń od HP.  
 
 

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona
do użytku tylko z wkładami z oryginalnym układem scalonym HP.
Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie
działać, a te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Najważniejsze funkcjeNajważniejsze funkcje

3-letnia gwarancja HP – bez dodatkowych kosztów3-letnia gwarancja HP – bez dodatkowych kosztów

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanieDrukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Do 20 str./min w czerni; do 10 str./min w kolorzeDo 20 str./min w czerni; do 10 str./min w kolorze

Ponad 15% masy materiału plastikowego pochodzi zPonad 15% masy materiału plastikowego pochodzi z
recyklingurecyklingu

Podajnik na 225 arkuszy; Odbiornik na 60 arkuszyPodajnik na 225 arkuszy; Odbiornik na 60 arkuszy

Oszczędzaj czas dzięki Smart Tasks poprzez aplikację HPOszczędzaj czas dzięki Smart Tasks poprzez aplikację HP
SmartSmart

Zaprojektowana z myślą o oszczędzaniu Twojego czasuZaprojektowana z myślą o oszczędzaniu Twojego czasu

Wyeliminuj powtarzające się etapy zadań za pomocą Smart Tasks.  Skanuj do
chmury, wiadomości e-mail i wiele więcej za pośrednictwem jednego dotknięcia.

Pracuj szybko i niemal bez nadzoru, dzięki automatycznemu podajnikowi na 35
stron. Zyskaj możliwość automatycznego druku dwustronnego.

Przejmij kontrolę nad drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem dzięki
kolorowemu ekranowi dotykowemu, który umożliwia sterowanie poprzez
dotykanie i przesuwanie palcami po wyświetlaczu.

Drukarka została wykonana z pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych i
innych elementów elektronicznych – ponad 15% masy materiału plastikowego.

Wolność pracy z dowolnego miejscaWolność pracy z dowolnego miejsca

Podłączaj się, aby drukować z chmury za pomocą Wi-Fi™ lub sieci swojego
telefonu komórkowego, co daje możliwość drukowania z dowolnego miejsca.

Szybko uzyskuj dostęp do dokumentów i zdjęć i drukuj je ze smartfona oraz usługi
Dropbox i Dysku Google.

Zyskaj możliwość wysokiej jakości skanowania oraz udostępniaj dokumenty do
Dropbox, Dysku Google, poczty e-mail lub chmury – praktycznie z dowolnego
miejsca.

Zyskaj powiadomienia podczas drukowania, skanowania lub kopiowania za
pośrednictwem swojego smartfona.

Najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia HP,Najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia HP,  niezawodne połączenia niezawodne połączenia
Zmniejsz przerwy w pracy dzięki funkcji samonaprawiającego się Wi-Fi™, która
pozwala utrzymywać łączność.

Zyskaj najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia od HP, aby chronić urządzenia,
dane i dokumenty.

Korzystaj ze wsparcia chatbota i przydatnych powiadomień dzięki aplikacji HP
Smart.

Z łatwością dziel się zasobami – uzyskaj dostęp do urządzenia oraz drukuj za
pomocą łączności bezprzewodowej oraz sieci Ethernet.

Zamawianie atramentu nigdy nie było prostszeZamawianie atramentu nigdy nie było prostsze

Drukuj więcej stron i rzadziej wymieniaj wkłady dzięki użyciu opcjonalnych
wkładów HP o wysokiej wydajności.

Twórz pełne życia, kolorowe grafiki profesjonalnej jakości, idealne do użytku
biurowego oraz prezentacji.

Uzyskuj tekst w pięknym odcieniu czerni we wszystkich swoich dokumentach
biznesowych.
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PrzypisyPrzypisy
 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie http://hp.com/go/mobileprinting.
 Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance®.
 W porównaniu do większości konkurencyjnych, konsumenckich, kolorowych i atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych w cenie < 299 EUR. Badanie Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018 przeprowadzone na zlecenie HP i bazujące na

badaniu specyfikacji opublikowanych przez producentów drukarek, raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju i materiałów prasowych opublikowanych na dzień 15.12.2018 r. oraz niepotwierdzonych przez badania laboratoryjne. Udział w
rynku podany w ramach IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker na 3. kwartał 2018 roku. Urządzenia typu AiO z najlepszymi w swojej klasie funkcjami zabezpieczeń na podstawie opublikowanych recenzji wbudowanych zabezpieczeń
konkurencyjnych rozwiązań w ramach tej samej klasy modeli oraz zdefiniowanych jako oferujące wieloelementowe zabezpieczenia klasy biznesowej, włączając w to m.in. szyfrowanie na poziomie danych, urządzenia, sieci i dokumentu;
bezpieczeństwo Wi-Fi klasy korporacyjnej; oraz bezpieczne drukowanie. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.
 Na podstawie oryginalnych czarnych i kolorowych wkładów atramentowych HP 962XL o wysokiej wydajności. Wkłady o wysokiej wydajności nie wchodzą w skład zestawu; należy je kupić osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie

http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Niższy koszt w przeliczeniu na stronę w porównaniu z zalecaną przez producenta ceną detaliczną i opublikowaną wydajnością oryginalnych wkładów atramentowych HP 962 o standardowej wydajności.
Rzeczywiste ceny mogą się różnić.

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w
niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym
dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA7-4734, Maj 2019
DOC-M

FunkcjeFunkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Technologia drukuTechnologia druku Technologia termiczna HP Inkjet

Prędkość drukuPrędkość druku W czerni (A4, ISO):W czerni (A4, ISO): Do 20 str./min; W kolorze (A4, ISO):W kolorze (A4, ISO): Do 10 str./min;

Czas drukowania pierwszej stronyCzas drukowania pierwszej strony Czarny (A4, tryb gotowości):Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 13 s ; W kolorze (A4,W kolorze (A4,
tryb gotowości):tryb gotowości): W ciągu zaledwie 17 s ;

Rozdzielczość drukuRozdzielczość druku W czerni (best):W czerni (best): rzeczywista 1200 × 1200 dpi; W kolorze (best):W kolorze (best):
Rozdzielczość optymalizowana do 4800 × 1200 dpi przy druku w
kolorze na papierze HP Advanced Photo, rozdzielczość wejściowa 1200
× 1200 dpi;

Miesięczny cykl pracyMiesięczny cykl pracy Do 20,000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie:Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Do
800 stron

Funkcje inteligentnego oprogramowania doFunkcje inteligentnego oprogramowania do
drukarkidrukarki

Orientacja: pionowa/pozioma; Druk dwustronny: brak / odwracanie
wzdłuż dłuższego brzegu / odwracanie wzdłuż krótszego brzegu;
Kolejność stron: przód-tył/tył-przód; Liczba stron na jednym arkuszu:
1, 2, 4, 6, 9, 16; Ustawienia jakości: wersja
robocza/normalna/najlepsza; Klawisze skrótów drukowania; Druk w
skali szarości: wyłączony / wysoka jakość / tylko w czerni; Układ stron
na arkuszu: w prawo i w dół / w dół i w prawo / w lewo i w dół / w dół i
w lewo; Drukowanie w maksymalnej rozdzielczości: Nie/Tak;
Technologie HP Real Life: wyłączone/włączone; Broszura:
brak/broszura – zszywanie z lewej / broszura – zszywanie z prawej;
Strony do wydrukowania: drukuj wszystkie strony / drukuj tylko
nieparzyste strony / drukuj tylko parzyste strony; Druk bez
marginesów: wyłączony/włączony; Obramowania strony:
wyłączone/włączone

Standardowe języki drukowaniaStandardowe języki drukowania HP PCL3 GUI

Obszar drukowaniaObszar drukowania Marginesy wydruku:Marginesy wydruku: Górny: 2,9 mm, Dolny: 2,9 mm, Lewy: 2,9 mm,
Prawy: 2,9 mm; Maksymalny obszar zadrukuMaksymalny obszar zadruku: 210 x 297 mm

Druk bez marginesówDruk bez marginesów Tak (do 216 x 279 mm)

Liczba wkładów drukującychLiczba wkładów drukujących 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Obsługiwana wielozadaniowośćObsługiwana wielozadaniowość Tak

Drukowanie dwustronneDrukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo)

Prędkość kopiowaniaPrędkość kopiowania W czerni (A4, ISO):W czerni (A4, ISO): Do 13 kopii/min; W kolorze (A4, ISO):W kolorze (A4, ISO): Do 7 kopii/min

Specyfikacje dotyczące kopiarekSpecyfikacje dotyczące kopiarek Liczba kopii; Zmiana rozmiaru; Jakość; Przyciemnianie/rozjaśnianie;
Format papieru; Rodzaj papieru; Dwustronne; Kopiowanie
dokumentów identyfikacyjnych, sortowanie; Przesuwanie marginesów;
Rozszerzenie; Przycinanie; Podgląd kopii; Maksymalna liczba kopii:Maksymalna liczba kopii: Do
99 kopii; Rozdzielczość kopiowania:Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 dpi;
Powiększenie/zmniejszenie:Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%

Prędkość skanowaniaPrędkość skanowania Tryb normalny (A4):Tryb normalny (A4): Do 8 str./min (200 ppi, w czerni), do 3,5 str./min
(200 ppi, w kolorze);

Format pliku zawierającego zeskanowanyFormat pliku zawierającego zeskanowany
obrazobraz

JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Specyfikacje dotyczące skanerówSpecyfikacje dotyczące skanerów Typ skanera:Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów;
Tryby inicjacji skanowania:Tryby inicjacji skanowania: Skanowanie, kopiowanie i faksowanie z
panelu przedniego, oprogramowanie HP, EWS; Wersja sterownikaWersja sterownika
Twain:Twain: Wersja 2.1; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF):Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216
x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania:Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi

Zaawansowane funkcje skanowaniaZaawansowane funkcje skanowania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków); Skróty Smart Task:
Konfigurowalne skanowanie do chmury oraz poczty e-mail za
pośrednictwem 1 kliknięcia, a także drukowanie, tworzenie
edytowalnych i możliwych do przeszukiwania dokumentów poprzez
skanowanie z telefonu lub drukarki; Miejsca docelowe Smart Tasks:
Dropbox, Dysk Google, One drive, odbiorcy wiadomości e-mail, druk

Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznieZalecana ilość stron skanowanych miesięcznie 50 do 150

Powierzchnia skanowalnaPowierzchnia skanowalna Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski):Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 216 x 297 mm;
Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów):Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów):
127 x 127 mm; Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnikMaksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik
dokumentów):dokumentów): 215 × 355 mm (jednostronne); A4

Głębia bitowa/ poziomy skali szarościGłębia bitowa/ poziomy skali szarości 24-bitowa / 256

Cyfrowa dystrybucja dokumentówCyfrowa dystrybucja dokumentów Standardowo:Standardowo: Skanowanie do komputera;

FaksowanieFaksowanie Tak, kolor,

Specyfikacje dotyczące faksówSpecyfikacje dotyczące faksów Pamięć faksu:Pamięć faksu: Do 100 stron; Rozdzielczość faksu:Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x
98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi;

Funkcje inteligentnego oprogramowania doFunkcje inteligentnego oprogramowania do
obsługi faksuobsługi faksu

Faks cyfrowy – faksowanie do komputera jest dostępne na
komputerach z systemem Windows (najnowsze oprogramowanie jest
dostępne pod adresem http://www.hp.com/support).

Szybkość procesoraSzybkość procesora 1200 MHz

Sieci i łącznośćSieci i łączność Standardowo:Standardowo: 1 port Ethernet; 1 karta sieci bezprzewodowej
802.11b/g/n; 1 RJ-11 (faks);

BezprzewodoweBezprzewodowe Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

Możliwość druku mobilnegoMożliwość druku mobilnego Apple AirPrint™; Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi®
Direct; Certyfikat Mopria™; HP Smart

Możliwości siecioweMożliwości sieciowe Tak, przez wbudowany port Ethernet; Karta sieci bezprzewodowej
802.11b/g/n

PamięćPamięć Standardowo:Standardowo: 256 MB; Maksymalnie:Maksymalnie: 256 MB DDR3 SDRAM

Liczba podajników papieruLiczba podajników papieru Standardowo:Standardowo: 1; Maksymalnie:Maksymalnie: 1

NośnikiNośniki Papier zwykły, papiery fotograficzne HP, papier matowy HP Brochure
lub Professional, papier matowy HP Presentation, papier błyszczący
HP Brochure lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku
atramentowego, inne papiery matowe do druku atramentowego, inne
papiery błyszczące do druku atramentowego, gruby papier zwykły,
lekki/makulaturowy papier zwykły, papier do trzykrotnie składanych
broszur, błyszczący

Format nośnikaFormat nośnika Niestandardowy (system metryczny):Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: od 76,2 × 127 do
215,9 × 355,6 mm
Obsługiwany (metryczny):Obsługiwany (metryczny): A4; A5; A6; B5 (JIS); Executive; Karta
indeksowa A4; 13 × 18 cm; 10 × 15 cm; Fotograficzny 2L; Statement;
Koperta nr 10; koperta C5; Koperta C6; Koperta DL; Koperta Monarch
Koperta Chou nr 4

Pojemność podajnikówPojemność podajników Standardowo:Standardowo: Do 225 arkukszy
Maksymalnie:Maksymalnie: Do 225 arkukszy
ADF (automatyczny podajnik dokumentów):ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 35 arkuszy

Pojemność zasobnika wyjściowegoPojemność zasobnika wyjściowego Standardowo:Standardowo: Do 60 ark.
Naklejki: Do 10 kopert

Obsługiwane systemy operacyjneObsługiwane systemy operacyjne Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows
Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy,
Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016

Minimalne wymagania systemoweMinimalne wymagania systemowe Windows:Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub
64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd
CD/DVD-ROM lub połączenie z internetem, port USB, przeglądarka
Internet Explorer
Mac:Mac: OS X v10.11 El Capitan; MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X);
MacOS High Sierra v10.13; 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
Dostęp do internetu

Dołączone oprogramowanieDołączone oprogramowanie Oprogramowanie drukarki HP; Zamów materiały eksploatacyjne online

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) Minimalnie:Minimalnie: 460 × 341,2 × 234 mm;
Maksymalnie:Maksymalnie: 460 × 511,25 × 233 mm;

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 506 × 298 × 408 mm

Masa drukarkiMasa drukarki 8,2 kg

Waga w opakowaniu (brutto)Waga w opakowaniu (brutto) 10,4 kg

Środowisko pracyŚrodowisko pracy Temperatura:Temperatura: 5–40°C
Wilgotność:Wilgotność: Wilgotność względna 20–75%

Warunki przechowywaniaWarunki przechowywania Temperatura:Temperatura: Od -40 do 60°C

AkustykaAkustyka Moc dźwięku:Moc dźwięku: 6,8 B(A) (drukowanie z szybkością 16 str./min)

ZasilanieZasilanie Wymagania:Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%),
50/60Hz (+/-3 Hz);
Pobór mocy:Pobór mocy: Do 21 W (drukowanie), 5,80 W (oczekiwanie), 1,00 W
(uśpienie), 0,08 W (ręczne wyłączenie);
Średnie zużycie energii:Średnie zużycie energii: 0,20 kWh/tydzień;
Typ zasilacza:Typ zasilacza: Wewnętrzny;

CertyfikatyCertyfikaty CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Klasa B, CISPR 24:2010/EN
55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-
1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Certyfikat ENERGY STAR®

Kraj pochodzeniaKraj pochodzenia Wyprodukowano w Tajlandii

Panel sterowaniaPanel sterowania Pojemnościowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 6,86 cm (2,7 cala),
kolorowe grafiki

Zawartość opakowaniaZawartość opakowania 1KR64B:1KR64B: Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8023; Czarny
startowy wkład atramentowy HP 912; Błękitny startowy wkład
atramentowy HP 912; Purpurowy startowy wkład atramentowy HP
912; Żółty startowy wkład atramentowy HP 910; Podręcznik
użytkownika; Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający; Informacje na
temat pojemności wkładów atramentowych oraz wydajności
drukowania są dostępne na stronie
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Materiały eksploatacyjneMateriały eksploatacyjne 3YL77AE3YL77AE HP 912 wkład atramentowy błękitny
3YL78AE3YL78AE HP 912 oryginalny wkład atramentowy purpurowy
3YL79AE3YL79AE HP 912 oryginalny wkład atramentowy żółty
3YL80AE3YL80AE HP 912 wkład atramentowy czarny
3YL81AE3YL81AE HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład atramentowy
błękitny
3YL82AE3YL82AE HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład atramentowy
purpurowy
3YL83AE3YL83AE HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład atramentowy
żółty
3YL84AE3YL84AE HP 912XL oryginalny wysokowydajny wkład atramentowy
czarny
3YL85AE3YL85AE HP 917XL oryginalny wysokowydajny wkład atramentowy
czarny

Serwis i pomoc technicznaSerwis i pomoc techniczna UG198EUG198E 3-letnia usługa HP Care Pack dla drukarek OfficeJet Pro ze
standardową wymianą urządzeń 
UG248EUG248E – 3-letnia usługa HP Care Pack dla drukarek OfficeJet Pro z
opcją zwrotu do magazynu 
(UG198E: wszystkie kraje regionu EMEA z wyjątkiem krajów
nordyckich, Bliskiego Wschodu, Afryki, Republiki Południowej Afryki,
Izraela, Turcji, UG248E: kraje Bliskiego Wschodu, Afryka, Republika
Południowej Afryki, Izrael, Turcja)

GwarancjaGwarancja Roczna, ograniczona gwarancja na sprzęt; Możliwość uzyskania 3-
letniej gwarancji po rejestracji klienta, w ramach obowiązujących
warunków http://www.hp.com/eu/warrantyextension; Całodobowa
pomoc techniczna online, przez 7 dni w tygodniu; Wsparcie
telefoniczne w godzinach pracy przez cały okres gwarancji
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