
Urządzenia wielofunkcyjne HP Officejet Pro z
serii L7500/7600/7700

Zapewnia kolorowy druk profesjonalnej jakości przy koszcie wydruku nawet o 50% niższym
niż w przypadku drukarek laserowych1 oraz prędkości LQS2 do 12 str./min w czerni i 10
str./min w kolorze. Bezproblemowa praca w sieci, automatyczny podajnik dokumentów na
50 arkuszy i automatyczny druk dwustronny połączone w jednym energooszczędnym
urządzeniu zwiększają wydajność pracy.

1 Większość laserowych urządzeń wielofunkcyjnych poniżej 2000 PLN, produkty OJ Pro z wkładami XL
hp.com/go/OJProL7000
2 LQS jest metodą pomiarową opracowaną przez HP mierzącą szybkość druku typowego dokumentu biurowego w domyślnym trybie druku
Inne metody testowe mogą dać inne wyniki.
3 Większość laserowych urządzeń wielofunkcyjnych (kolorowych poniżej 2000 PLN, monochromatycznych poniżej 1000 PLN), produkty OJ Pro z wkładami XL
Więcej informacji pod adresem hp.com/go/OJProL7000
4 Na podstawie sugerowanych cen detalicznych podawanych przez producentów (stan na wrzesień 2007 r.)
5 W porównaniu z kolorowymi laserowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi poniżej 2000 PLN
LQS jest metodą pomiarową opracowaną przez HP
Więcej informacji pod adresem hp.com/go/OJProL7000
6 W porównaniu z kolorowymi laserowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi poniżej 2000 PLN
Na podstawie zużycia energii, podawanego przez producentów (stan na wrzesień 2007 r.).

Urządzenie
wielofunkcyjne HP
Officejet Pro L7590

Urządzenie
wielofunkcyjne HP
Officejet Pro L7680

Urządzenie
wielofunkcyjne HP
Officejet Pro L7780

Serie urządzeń HP Officejet Pro L7500/7600/7700 powstały z myślą o małych firmach i domowych biurach potrzebujących
szybkiego i wydajnego sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, które zapewniłoby wydruki profesjonalnej jakości przy
znacznie niższym koszcie wydruku jednej strony niż w przypadku porównywalnych drukarek laserowych.

Doskonała jakość wydruków kolorowych przy koszcie strony nawet o 50% niższym niż w przypadku urządzeń laserowych3.
Atramenty HP Officejet pozwalają drukować profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty, broszury i grafiki nawet o 50% taniej
niż w przypadku drukarek laserowych3. Również w przypadku drukowania dokumentów w czerni w laserowej jakości koszt
jednej strony jest nawet o 40% niższy niż w przypadku porównywalnych drukarek laserowych3. Opcjonalne wkłady
atramentowe HP 88XL Officejet pozwalają uzyskać dwa razy więcej stron w czerni przy niższym koszcie jednej strony (wkłady te
nie wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić oddzielnie). Ponadto niższa cena zakupu niż porównywalnych kolorowych
drukarek laserowych4 oznacza niższy koszt inwestycji.

Udostępnianie szybkiego druku w kolorze oraz wiele narzędzi i funkcji zwiększających wydajność.
To wydajne urządzenie wielofunkcyjne pozwoli zwiększyć wydajność w całej sieci. Drukuj dokumenty w laserowej jakości z
prędkością do 12 str./min w czerni lub 10 str./min w kolorze (szybciej niż na większości najlepszych kolorowych drukarek
laserowych5). W zwykłym trybie atramentowym uzyskasz prędkości do 35 str./min w czerni i 34 str./min w kolorze.
Automatyczny podajnik dokumentów umożliwia łatwe drukowanie, kopiowanie i skanowanie wielostronicowych dokumentów.
Urządzenie ma również zaawansowane funkcje faksu. Papiery z symbolem ColorLok zapewniają szybko schnące i odporne na
rozmazywanie wydruki.

Uproszczenie najważniejszych zadań przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.
To urządzenie wielofunkcyjne zużywa podczas drukowania znacznie mniej energii w porównaniu z urządzeniami podobnej
klasy6, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne. Automatyczny moduł drukowania i kopiowania dwustronnego
zmniejsza zużycie papieru o połowę. Wydajny skaner płaski ułatwia tworzenie cyfrowych wersji dokumentów i zdjęć.
Technologia Direct Digital Filing pozwala skanować bezpośrednio do folderów sieciowych, bez korzystania z komputera (tylko w
modelach L7680 i L7780). Opcjonalny drugi podajnik papieru pozwala na rzadsze doładowywanie papieru (w modelu L7780
dostępny w konfiguracji standardowej).



Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz OJ Pro L7590: dwuwierszowy LCD, Oj Pro L7680: Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm (grafika w kolorze), Oj Pro L7780:

Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm (grafika w kolorze)
Typy atramentów Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 35 str./min Do 12 str./min Do 5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 34 str./min Do 10 str./min Do 5 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W zaledwie 90 sekund

* Prędkość drukowania może być różna w zależności od rodzaju wydruków.
Jakość druku W czerni: Rozdzielczość do 1200 dpi w czerni przy druku z komputera, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do

4800x1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Premium Photo; rozdzielczość wejściowa 1200x1200 dpi
Druk bez marginesów Tak (do 215 x 297 mm)
Języki drukowania HP PCL 3 GUI
Czcionki 2 (wbudowane): Courier, Letter Gothic; brak czcionek skalowalnych

Faksowanie Prędkość modemu: 33,6 kb/s
Pamięć: Do 125
Faksowanie w kolorze: Tak

Szybkie wybieranie: Do 99
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru: Tak

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
Typ: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9;
Technologia skanowania: Matryca CCD; Skala szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 35 kopii/min Do 16 kopii/min Do 5 cpm (kopii/min)
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 34 kopii/min Do 15 kopii/min Do 5 cpm (kopii/min)
Rozdzielczość: W czerni: Do 1200 x 600 dpi; Wiele kopii: Do 99; Powiększenie/zmniejszenie: 25-400%

Cykl pracy Do 7500 stron miesięcznie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

Standardowo 50 arkuszy

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do transparentów), koperty, etykiety, karty (indeksowe,
okolicznościowe), folie do przeźroczy

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Nie

Formaty nośników Standardowo: A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B5 (176x250 mm), C5 (162x229 mm), C6
(114x162 mm), 100x150 mm, nietypowe: 76 x 127 do 216 x 356 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika Podajnik 1: 60-105 g/m² (nośniki zwykłe), 60-200 g/m² (nośniki specjalne), do 200 g/m² (karty); Podajnik 2: 60-105 g/m²
(nośniki zwykłe)

Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 600, Koperty: Do 30, Karty: maksymalnie 80, Folie przezroczyste: Maksymalnie 70, zdjęcie 10 x 15 cm: Do
55

Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz), 1,8 A, Materiały eksploatacyjne:
Zewnętrzny

Zużycie energii Maksymalnie: Maksymalnie 10 W (tryb uśpienia), maksymalnie 16 W (tryb gotowości), maksymalnie 28 W (drukowanie),
maksymalnie 33 W (faksowanie/kopiowanie)

Interfejsy OJ Pro L7590: Port USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, port 10/100 Base-T Ethernet, kolorowy faks V.34, Oj Pro
L7680: 10/100BT Ethernet, USB Hi-Speed — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, kolorowy faks V.34, Oj Pro L7780: WLAN
802.11g, 10/100BT Ethernet, USB Hi-Speed — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, kolorowy faks V.34

Pamięć 64 MB; Maksymalnie: 64 MB
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: OJ Pro L7590: 525 x 466 x 356 mm, Oj Pro L7680: 531x402x356 mm, Oj Pro L7780: 531x485x444 mm,

, w opakowaniu: OJ Pro L7590: 580 x 449 x 560 mm, Oj Pro L7680: 620x449x560 mm, Oj Pro L7780: 620x640x560 mm
Waga Bez opakowania: OJ Pro L7590: 15,54 kg, Oj Pro L7680: 15,85 kg, Oj Pro L7780: 18,49 kg, w opakowaniu: OJ Pro L7590:

22,2 kg, Oj Pro L7680: 22,6 kg, Oj Pro L7780: 26,6 kg
Możliwości sieciowe OJ Pro L7590: Przez wbudowaną kartę Ethernet 10/100BT, Oj Pro L7680: Przez wbudowaną kartę Ethernet 10/100BT, Oj Pro

L7780: Przez wbudowaną kartę Ethernet 10/100BT lub WLAN 802.11g
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista™ Ready, Novell NetWare 5.x, 6,

6.5, Apple Mac OS X (wersja 10.3.9 lub nowsza, 10.4.9 lub nowsza), zgodność z Bonjour (Rendezvous); W przypadku
systemu Windows Vista™ niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Dostosowany do systemu Windows Vista®; Mac
OS X (wersja 10.3.9 lub nowsza); Mac OS X (wersja 10.4.6 lub nowsza); W przypadku systemu Windows Vista® niektóre
funkcje mogą być niedostępne.

ENERGY STAR Nie
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/pageyield lub na opakowaniu produktu
Gwarancja Standardowy roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i wsparcia są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych

uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
CB822A Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet Pro L7590, moduł
automatycznego druku

dwustronnego HP (C9278A),
wkłady atramentowe HP 88
(czarny, błękitny, purpurowy,

żółty), głowice drukujące HP 88
(czarna i żółta, purpurowa i

błękitna), kabel Ethernet,
oprogramowanie do drukarki i

podręcznik użytkownika na
płycie CD, instrukcja

wprowadzająca, plakat z
instrukcją instalacji, kabel

zasilania, kabel telefoniczny,
zestaw próbek nośników

CB038A Urządzenie wielofunkcyjne HP
Officejet Pro L7680 Jak L7590

oraz skanowanie sieciowe
CB039A Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet Pro L7780 Jak L7590
oraz podajnik papieru HP
CB007A na 350 arkuszy,

oprogramowanie Readiris Pro,
skanowanie sieciowe, praca w

sieci bezprzewodowej

Akcesoria
C9278A Duplekser HP
CB007A Dodatkowy podajnik HP na 350

arkuszy

Materiały eksploatacyjne
C9388AE Żółty wkład atramentowy HP 88 z

atramentem Vivera
C9386AE Błękitny wkład atramentowy HP 88

z atramentem Vivera
C9387AE Purpurowy wkład atramentowy

HP 88 z atramentem Vivera
C9392AE Purpurowy wkład atramentowy HP

88XL z atramentem Vivera
C9393AE Żółty wkład atramentowy HP 88XL

z atramentem Vivera
C9381A Czarno-żółta głowica drukująca HP

88
C9382A Purpurowo-błękitna głowica

drukująca HP 88
C9396AE Czarny wkład atramentowy HP

88XL z atramentem Vivera
C9385AE Czarny wkład atramentowy HP 88

z atramentem Vivera
C9391AE Błękitny wkład atramentowy HP

88XL z atramentem Vivera

Serwery druku i
oprogramowanie sieciowe

J6035G Zewnętrzny serwer druku HP
Jetdirect 175x (USB,

10/100BaseTX)

Serwis i wsparcie
Pakiety serwisowe HP Care Pack: UG075E
— serwis w miejscu instalacji w następnym

dniu roboczym (wymiana urządzenia), 3
lata

HP UG198E — wymiana urządzenia (czas
standardowy), 3 years

HP UG248E — usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata (UG248E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,

Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,
Czechy, Słowacja, Węgry.

UG075E/UG198E: 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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