
Drukarka bezprzewodowa HP Officejet Pro 8000

Ta szybka drukarka bezprzewodowa2 pozwala tworzyć wysokiej jakości dokumenty
kolorowe przy kosztach wydruku jednej strony o 50% niższych niż w przypadku
konkurencyjnych drukarek laserowych1. Z wydajnych funkcji — łącznie z drukiem
dwustronnym — może korzystać nawet 5 użytkowników.

Bezprzewodowa drukarka HP Officejet Pro 8000 jest przeznaczona dla małych firm, którym zależy na energooszczędnym
rozwiązaniu sieciowym, zapewniającym znakomitą jakość druku w czerni i w kolorze oraz bardzo niskie koszty druku w
przeliczeniu na stronę.

Profesjonalna jakość kolorowych dokumentów i koszt druku jednej strony niższy nawet o 50% w porównaniu z drukarkami
laserowymi3.
Profesjonalna jakość druku zapewniająca efektowny wygląd ogólnych dokumentów biurowych oraz koszt druku jednej strony
niższy nawet o 50% w porównaniu z drukarkami laserowymi3. Niższe koszty drukowania poza firmą — możliwość tworzenia
niestandardowych materiałów marketingowych odpowiednio do potrzeb. Nowej generacji wkłady HP Officejet z atramentami
pigmentowymi pozwalają drukować szybkoschnące dokumenty, które można obejrzeć zaraz po wydrukowaniu — specjalna
receptura atramentów zapewnia trwałość wydruków i ich odporność na działanie wody5. Pojedyncze wkłady oznaczają
konieczność wymiany tylko tych, które się zużyły.

Zużywa aż o 50% mniej energii niż urządzenia laserowe3, a ponadto oszczędza papier.
To wydajne urządzenie z certyfikatem ENERGY STAR® w małym stopniu wpływa na środowisko — zużywa nawet o 50% mniej
energii niż konkurencyjne kolorowe drukarki laserowe3. Ponadto funkcja automatycznego druku dwustronnego umożliwia
zmniejszenie zużycia papieru nawet o połowę. Funkcja HP Smart Web Printing 6 zapewnia drukowanie stron internetowych w
bardziej użytecznej formie — pozwala na jednej stronie druku umieścić wiele stron internetowych bez obcinania krawędzi.
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami umożliwia zarządzanie drukarkami za pośrednictwem sieci.

Udostępnianie tej szybkiej drukarki za pośrednictwem sieci bezprzewodowej4 zwiększa wydajność użytkowników.
Większa wydajność indywidualna i małych zespołów — wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej 802.11g4 lub Ethernet
umożliwia udostępnianie tego szybkiego urządzenia maksymalnie 5 użytkownikom. Szybkie uzyskiwanie profesjonalnych
rezultatów — druk z prędkością osiąganą przez drukarki laserowe — do 15 str./min w czerni i 11 str./min w kolorze7, a w
trybie roboczym nawet do 35 str./min w czerni i 34 str./min w kolorze. Wkłady atramentowe HP Officejet o dużej pojemności8 i
duży podajnik na 250 arkuszy pozwalają drukować z mniejszą liczbą przerw.

1 Większość kolorowych drukarek laserowych w cenie poniżej 300 EUR, czerwiec 2008 r., wydajność produktów OJ Pro z wkładami o największej pojemności,
według normy ISO, w przypadku druku ciągłego
Więcej szczegółów: http://www.hp.com/eur/mybusines
2 Wydajność w sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego.
3 Większość kolorowych drukarek laserowych w cenie poniżej 300 EUR, czerwiec 2008 r., wydajność produktów OJ Pro z wkładami o największej pojemności,
według normy ISO, w przypadku druku ciągłego
Zużycie energii określane na podstawie testów HP z wykorzystaniem kryteriów metody testowej TEC programu ENERGY STAR®
Więcej szczegółów: http://www.hp.com/eur/mybusines
4 Wydajność w sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego
5 Na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papierów ColorLok®
6 Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0
7 Oparte na pomiarach liczby stron na minutę z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734
Standard dotyczy produktów atramentowych i laserowych z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych
8 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.



Intensywne i trwałe kolory

Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów Atramenty pigmentowe (kolorowe), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 35 str./min Do 19 str./min Do 5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 34 str./min Do 19 str./min Do 3,5 str./min
Prędkość druku mierzona po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych, zgodnie z normą ISO.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://www.hp.com/go/ojnotes

Czułość ISO W czerni: Do 15 str./min, Kolor: Do 11 str./min
Jakość druku W czerni: Do 1200 x 1200 dpi, Kolor: Druk w kolorze z rozdzielczością optymalizowaną do 4800 x 1200 dpi na papierze HP

Advanced Photo, rozdzielczość wejściowa do 1200 x 1200 dpi
Druk bez marginesów Tak (do 210 x 297 mm)
Marginesy wydruku Górny: 3,3 mm, dolny: 3,3 mm, lewy: 3,3 mm, prawy: 3,3 mm
Języki drukowania HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3
Czcionki 8 wbudowanych czcionek, po 4 w pionowym i poziomym układzie strony; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,

Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (zawierają znak euro)
Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 15000 stron

Nośniki Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, karty (indeksowe), folie
Formaty nośników Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm;

koperty: Nr 10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch, nietypowe: Od 76 x 127 do 216 x
356 mm

Obsługa papieru Standardowo: podajnik na 250 arkuszy, Opcjonalnie: Opcjonalny drugi podajnik papieru na 250 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 500
Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo)
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe 100 – 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz, Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: Maksymalnie 48 W, maksymalnie 25,2 W (aktywność), maksymalnie 3,5 W (tryb oszczędzania

energii/oczekiwanie), maksymalnie 0,32 W (230 V), maksymalnie 0,22 W (115 V) (drukarka wyłączona). Pomiar mocy
zgodny z procedurą testową Energy Star OM

Moc dźwięku 6,1 B(A) (druk w czerni w trybie best), 6,8 B(A) (druk w czerni w trybie normal), 7,2 B(A) (druk w czerni w trybie roboczym)
Ciśnienie akustyczne 51 dB(A) (druk w czerni w trybie best), 59 dB(A) (druk w czerni w trybie normal), 64 dB(A) (druk w czerni w trybie roboczym)
Interfejsy USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11 b/g
Pamięć Standardowo: 32 MB; Maksymalnie: 32 MB
Dołączone oprogramowanie HP Photosmart Essential, HP Solution Center, HP Smart Web Printing, myPrintMileage, HP Update, Shop for HP Supplies
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 494 x 479 x 180 mm (z zainstalowaną funkcją druku dwustronnego), w opakowaniu: 591 x 328 x 523 mm
Waga Bez opakowania: 7,8 kg (z zainstalowaną funkcją druku dwustronnego), w opakowaniu: 11,8 kg
Kraj pochodzenia Urządzenie wyprodukowane w Malezji
Możliwości sieciowe Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i WiFi 802,11.11 b/g)
Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (za pośrednictwem serwisu http://www.hp.com)
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP 32-bitowy (wersje Professional i Home), XP Professional x64; Windows Vista® (32-bitowy) i

(64-bitowy) [wersje Ultimate, Enterprise i Business]; Mac OS X (v10.4.11 lub nowszy, v10.5.x); Microsoft® Windows® 2000
Server Terminal Services, 2000 Server Terminal Services z platformą Citrix® MetaFrame® XP w wersji Feature Release 3, 2000
Server Terminal Services z oprogramowaniem Citrix® Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services, 2003 Server
Terminal Services z platformą Citrix® MetaFrame® XP w wersji Feature Release 3, 2003 Server Terminal Services z
oprogramowaniem Citrix® Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services z oprogramowaniem Citrix® Presentation
Server 4.5, 2003 Small Business Server Terminal Services, Server 2008* (32-bitowy) i (64-bitowy) [wersje Standard i Enterprise];
Microsoft® Windows® Server 2008 Terminal Services; Novell® Netware 6, 6.5 (iPrint); Open Enterprise Server 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home (SP1) i Professional (SP1) (32- i 64-bitowy), XP Professional x64 (SP1); Windows
Vista®; Mac OS X v10.4.11, v10.5 (do systemów Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Professional x64 (SP1), XP Starter
Edition i Windows Vista® Starter Edition dostępne są tylko sterowniki drukarki oraz oprogramowanie Toolbox)

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
CB047A Drukarka bezprzewodowa HP

Officejet Pro 8000; funkcja
automatycznego druku

dwustronnego HP; czarny wkład
atramentowy HP 940 Officejet;
próbne wkłady atramentowe HP
940 (błękitny, purpurowy, żółty);

głowice drukujące HP 940
Officejet (kolory czarny i żółty

oraz purpurowy i błękitny);
kabel USB; oprogramowanie i

podręcznik użytkownika na
płycie CD; instrukcja

wprowadzająca; plakat z
instrukcją instalacji; kabel

zasilania

Akcesoria
CB090A Podajnik papieru HP Officejet Pro

serii 8000 na 250 arkuszy

Materiały eksploatacyjne
C4902AE Czarny wkład atramentowy HP

940 Officejet
C4906AE Czarny wkład atramentowy HP

940XL Officejet
C4907AE Kaseta z błękitnym atramentem HP

940XL Officejet
C4908AE Kaseta z purpurowym atramentem

HP 940XL Officejet
C4909AE Kaseta z żółtym atramentem HP

940XL Officejet
C4900A Czarna i żółta głowica drukująca

HP 940 Officejet
C4901A Purpurowa i błękitna głowica

drukująca HP 940 Officejet

Nośnik
CG898AE Zestaw HP 940XL Officejet

Brochure — 100
ark./210x297 mm

C6818A Papier HP Superior Inkjet,
błyszczący, 50 ark./A4/210 x

297 mm
CHP210 Papier do drukowania HP — 500

arkuszy/A4/210 x 297 mm

Serwis i wsparcie
UG075E Pakiety serwisowe HP Care Pack
— serwis w miejscu instalacji w następnym
dniu roboczym (wymiana urządzenia), 3
lata
UG198E Pakiety serwisowe HP Care Pack
— wymiana urządzenia (czas
standardowy), 3 years
UG248E Pakiety serwisowe HP Care Pack
— 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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