
             OFFICEJET 7500A DE GRANDES FORMATOS 
                  e-All-in-One 

 
Imprima documentos em cores pelo menor custo por página em comparação com multifuncionais a jato de tinta 
para grandes formatos da categoria 1 e materiais de marketing de 7,62 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 330,2 x 482,6 
mm (13 x 19 pol.). Obtenha sistemas de rede com e sem fio, aplicativos de acesso e imprima a partir de 
dispositivos móveis.2, 3 
 
Velocidade máxima4: 33 ppm em preto, 32 ppm em cores 
Velocidade com qualidade de laser5: até 10 ppm em preto, até 7 ppm em cores 
Fax: até 33,6 kbps; Número máximo de discagens rápidas: até 110 números 
Digitalização: até 4800 x 4800 dpi; tipo de digitalização: de mesa; ADF APU+ 
Cópia: até 100 cópias; redução/ampliação: 25 a 400% 
Conectividade padrão: USB 2.0, Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n 
Visor: 2,36'' (480 x 234) TFT LCD 
Manuseio do papel: bandeja de entrada para 150 folhas, ADF para 35 folhas, bandeja de saída para 100 folhas 
Impressão sem borda: Sim (até 330,2 x 482,6 mm; 13 x 19 pol.) 
Tamanho da cópia/digitalização: até 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) e 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pol.) via software de emenda 
 

 
 

Imprima de 7,62 x 12,7 cm a 33 x 48,26 cm �
Fax, cópia e digitalização 
• Imprima com facilidade materiais comerciais profissionais � 

de 76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 330,2 x 482,6 mm (13 x 
19 pol.) � mais fax, cópia e digitalização. 

• Conecte à rede sem fio ou com Ethernet integrada, ou ao PC 
com USB 2.0 de alta velocidade.6 

• Lide com uma variedade de tipos de papel, utilizando a 
bandeja para grandes formatos para 150 páginas e o 
alimentador automático de documentos de 35 páginas. 

• Realize mais tarefas, mais rápido, com soluções de fax e 
digitalização � envie arquivos de fax ou digitalize 
rapidamente para um PC ou e-mail.7 

 
Ofereça cores com qualidade profissional a um 
baixo custo 
• Imprima cores profissionais pelo custo mais baixo por página 

se comparado a multifuncionais a jato de tinta para grandes 
formatos da categoria.1  

• Obtenha um grande valor utilizando tintas individuais e 
cartuchos de alta capacidade projetados para o escritório.8 

• Ofereça materiais com imagens em cores profissionais e texto 
em preto com qualidade de laser utilizando tintas HP 
Officejet. 

• Projete materiais de marketing com modelos e ferramentas do 
Marketsplash da HP e os imprima de modo acessível. 

 

Imprima a partir da Web2 e de dispositivos móveis3

• Utilize aplicativos de negócios e a tela sensível ao toque de 
2,36 pol. para acessar, armazenar e imprimir suas 
informações em segundos.2 

• Imprima de qualquer lugar, a qualquer hora, diretamente 
para o multifuncional HP, utilizando seu dispositivo móvel.3  

• Copie a frente e o verso de uma carteira de identidade em 
uma única página utilizando o recurso Copiar ID. 

• Utilize os slots de cartão de memória e a tela sensível ao 
toque de 2,36 pol. para imprimir sem usar o PC. 

 
Economize energia e poupe recursos 
• Utilize até 40% menos energia do que produtos a laser da 

mesma classe desse multifuncional com o selo do ENERGY 
STAR®.9 

• Economize papel utilizando as opções de fax digital. 
• Aproveite o programa de reciclagem fácil e gratuito: os 

cartuchos devolvidos por meio do HP Planet Partners são 
reciclados de forma responsável.10 

• Aprenda maneiras simples de conservar recursos e reciclar 
facilmente utilizando o botão de �dicas ecológicas� no painel 
de controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Comparações de custo por página em tamanho Carta para multifuncionais jato de tinta do tamanho B com fax com preço abaixo de US$ 300 dos principais fornecedores, em março de 2010. Para obter mais detalhes, acesse 
http://www.hp.com/go/officejet. Rendimento de OJ ISO com cartuchos de maior capacidade com base em uma impressão contínua. Para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Requer conexão de internet à 
impressora. Os serviços podem exigir registro. Para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/eprintcenter. 3 Pode requerer conexão de internet à impressora. O recurso funciona com um dispositivo habilitado para acesso à internet e 
envio/recebimento de e-mail. Para obter detalhes, acesse http://www.hp.com/go/ePrintCenter. 4 Depois da primeira página; para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/inkjetprinter. 5Com base em ppm medidas usando ISO/IEC 
24734. O padrão se aplica a produtos de jato de tinta e laser e exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. 6 O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. 7 Visite http://www.hp.com/support para fazer 
o download do software mais recente. 8 Não incluído. Adquira separadamente. 9 Maioria dos multifuncionais a laser coloridos com preço abaixo de US$ 600, em março de 2010; para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/officejet. 
Consumo de energia conforme testes da HP usando os critérios do método de testes TEC do programa ENERGY STAR®. 10 A disponibilidade do programa pode variar. A devolução e a reciclagem de cartuchos de impressão da HP estão disponíveis hoje 
em mais de 49 países, territórios e regiões na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/recycle. 

 

                 

DESTAQUES ECOLÓGICOS HP Officejet 7500A de grandes formatos
e-All-in-One 

� Utilize até 40% menos energia do que com impressoras a 
laser em cores.1 

� Impressão excelente em papel reciclado. 
� Economize papel, visualizando e armazenando fax 

eletronicamente. 
 
Certificação ENERGY STAR®  
 
1 Maioria dos multifuncionais a laser coloridos com preço abaixo de US$ 600, em março de 2010; para obter 
mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/officejet. Consumo de energia conforme testes da HP usando os 
critérios do método de testes TEC do programa ENERGY STAR® . 

www.hp.com/la/ecosolution
Envie para a reciclagem o hardware do seu computador e os 
suprimentos de impressão. 
Descubra como no nosso site



             OFFICEJET 7500A DE GRANDES FORMATOS 
                    e-All-in-One 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

FUNÇÕES DE 
MULTIFUNCIONAL 

Impressão, fax, digitalização, cópia, web 

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO Jato de tinta térmica HP 
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO1 Em preto-e-branco: até 33 ppm; em cores: até 32 ppm; fotos 10 x 15 cm: 17 

segundos;  
Velocidade com qualidade de laser: até 10 ppm em preto, até 7 ppm em cores 

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO Em preto-e-branco: até 600 dpi renderizados em preto na impressão em um 
computador;  
Em cores: até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir em um computador 
com determinados papéis fotográficos HP e 1200 dpi de entrada) 

LINGUAGENS-PADRÃO DA 
IMPRESSORA 

GUI HP PCL 3 

IMPRESSÃO SEM BORDA Sim (até 330,2 x 482,6 mm; 13 x 19 pol.) 
COM SUPORTE A 
SURESUPPLY 

Sim 

COM SUPORTE À IMPRESSÃO 
DIRETA 

Sim (cartões de memória) 

TIPOS DE TINTAS 
COMPATÍVEIS 

Tinta baseada em corantes (colorida) e pigmentos (preta) 

CONECTIVIDADE PADRÃO 1 USB (2.0), 1 Ethernet, 1 802.11b/g/n sem fio, 2 slots de cartão de memória, 1 fax 
RJ-11 

RECURSOS SEM FIO Sim, WiFi 802.11 b/g/n embutida 
RECURSOS DE FAX Encaminhamento de fax: sim; polling de fax: sim; interface de secretária eletrônica de 

telefone de fax: sim; interface de PC: sim, envio e arquivamento de fax pelo PC; recurso 
de recuperação remota: não; compatibilidade com bloqueio de fax indesejado: sim; 
localizações de transmissão máximas: 48; identificação de toque diferenciado: sim; 
envio programado de fax: sim (preto apenas); compatibilidade com rediscagem 
automática: sim; redução automática de fax: sim; memória de fax: até 100 páginas; 
máx. discagens rápidas: até 110 números 

RECURSOS DE TELEFONE DE 
FAX 

Fax em cores, redução automática, rediscagem automática, discagem rápida, 
discagem rápida em grupo, bloqueio a fax indesejado, poll a receber, 
encaminhamento (preto somente), toque diferenciado, envio programado (preto 
somente), digitalização e fax, interface de secretária eletrônica de telefone de fax, 
envio e recebimento de fax pelo PC 

DESCRI. DO FAX E MODEM Até 33,6 kbps 
VELOCIDADE DE FAX 3 segundos por página 
RESOLUÇÃO DE FAX2 Em preto-e-branco: 203 x 98 dpi; Em cores: 200 x 200 dpi; Foto: 203 x 98 dpi 
OPÇÕES DE FAX (ADF) Face simples 
TECNOLOGIA/TIPO DE DIGIT. CIS; de mesa; ADF APU+ 
MODOS DE ENTRADA DE 
DIGITALIZAÇÃO 

Digitalização: driver de SW (Win/Mac OS), painel frontal, TWAIN, utilitário baseado 
em WIA;  
Cópia: driver de SW (Win/Mac OS), painel frontal, TWAIN, utilitário baseado em 
WIA; 

VELOCIDADE DE DIGITALIZ.O ADF (Carta): até 2,2 ppm; Carta OCR: <20 s 
TAM. DIGITALIZAÇÃO 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) (ADF e de mesa) 
RESOLUÇÃO DE 
DIGITALIZAÇÃO3 

Óptica: até 4800 dpi; hardware: até 4.800 x 4.800 dpi;  
Aprimorada: até 19.200 dpi 

VERSÃO TWAIN Versão 1.9 
VELOCIDADE DE CÓPIA4 Em preto-e-branco: até 33 cpm; cor: até 32 cpm; Velocidade com qualidade de laser: 

até 6 cpm em preto, até 5 ppm em cores 
RESOLUÇÃO DE CÓPIA Texto/imagens em preto: até 1.200 dpi otimizados a partir de entrada de 600 dpi;  

Imagens em cores: até 4800 x 1200 otimizados de 1200 dpi de entrada em papéis 
fotográficos HP 

AJUSTES DA COPIADORA R: Tamanho da mídia inclui opção de emenda de papel Ofício, 
A3 /279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pol.)' 

AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO DE 
CÓPIA 

25 a 400% 

NÚMERO DE CÓPIAS Até 100 cópias 
VISOR 2,36 pol. (480 x 234) TFT LCD 
RECURSOS PADRÃO DE 
ENVIO DIGITAL 

Digitalizar para PC, digitalizar para cartão 

MEMÓRIA Padrão/máxima: 128 MB 
TIPOS DE MÍDIA Papel (comum, jato de tinta, fotográfico), envelopes, papel para brochuras, 

transparências, etiquetas, cartões (de fichário e de felicitações) 
TAM. MÍDIA ACEITOS Carta (215,9 x 279,4 mm; 8,5 x 11 pol.), Ofício (215,9 x 355,6 mm; 8,5 x 14 pol.), 

Tablóide (279,4 x 431,8 mm; 11 x 17 pol.), Executivo (184,15 x 266,7 mm; 7,25 x 
10,5 pol.), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 28 x 36 cm, 30 x 30 cm, 33 x 48 
cm (Super B);  
Tam. personaliz. de mídia: 76,2 x 127 a 330,2 x 1.117,6 mm (3 x 5 a 13 x 44 pol.) 

GRAMATURA DE MÍDIA 
ACEITA 

16 a 28 lb (mídia comum), 20 a 24 lb (envelope), até 110 lb (cartões), até 75 lb (foto 
e brochura); Gramatura de mídia recomendada: 20 a 24 lb 

CAPACIDADE DO ALIMENT. 
AUTOMÁTICO DE DOCUM. 

Padrão, 35 folhas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE NOSSO SITE: WWW.HP.COM.BR 
 
HP OFFICEJET 7500A DE GRANDES FORMATOS e-All-in-One Número do produto: C9309A 
Modelos com selo do ENERGY STAR®; consulte http://www.hp.com/go/energystar 
 
 
1 Depois da primeira página; consulte http://www.hp.com/go/inkjetprinter para obter detalhes. 2 Com base na norma ITU-T Test Image no. 1, com resolução padrão. As páginas mais complexas ou com resolução mais alta demoram mais tempo e utilizam mais memória. 3 
A velocidade de cópia pode variar dependendo do tipo de saída. 4 A resolução máxima em dpi é limitada em função da memória disponível do computador, espaço em disco e outros fatores do sistema. 5 Requisitos de energia de acordo com o país ou a região em que a 
impressora é vendida. Não converta tensões operacionais nem use com outras tensões. 
Se isso acontecer, pode causar danos que não seriam cobertos pela garantia de produto da HP. 6 O rendimento varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
 
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP é marca registrada da Hewlett Packard Company. ENERGY STAR e o logotipo da ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Todas as demais marcas comerciais são propriedade de suas respectivas empresas. 
Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Esta lista de produtos não pertencentes à HP não constitui um endosso pela Hewlett Packard Company. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso e são fornecidas 
"como estão" sem nenhum tipo de garantia. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.  
 
4AA2-3819PTL, julho de 2010 

 
MANUSEIO DO PAPEL Bandeja de entrada para 150 folhas, ADF para 35 folhas, bandeja de saída para 100 folhas;  

Capacidade de entrada: até 150 folhas Carta/Ofício, até 55 transparências, até 40 folhas de 
papel fotográfico 10 x 15 cm, até 40 cartões, até 15 envelopes  
Capacidade de saída: até 100 folhas Carta/Ofício, até 10 folhas de etiquetas; até 55 
transparências, até 40 cartões, até 10 envelopes 

CICLO DE SERVIÇO Até 7.000 páginas 
OPÇÕES DE IMPRESSÃO EM 
FRENTE E VERSO 

Não tem 

VELOCIDADE DO 
PROCESSADOR 

192 MHz 

SOFTWARE INCLUÍDO ArcSoft® Scan-n-Stitch� Deluxe v 1.1.1.36 
SISTEMAS OPERACIONAIS 
(COMPATÍVEIS) 

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2), Mac OS X v 10.5, v 10.6, 
Linux (Para obter mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html) 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 
SISTEMA 

PC: Microsoft® Windows® 7: processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (64), 1 GB 
de RAM (32 bits) ou 2 GB (64 bits), 1,5 GB de espaço livre em disco, unidade de CD-
ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Windows Vista®: processador de 800 MHz 
de 32 bits (x86) ou de 64 bits (64), 512 MB de RAM, 2,0 GB de espaço livre em disco, 
unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Windows® XP (32 bits) 
(SP2): processador Intel Pentium II, Celeron ou compatível, 233 MHz ou superior, 128 MB de 
RAM, 750 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão 
com a internet, porta USB;  
Mac: Mac OS X v 10.5.8, v 10.6; processador PowerPC G4, G5 ou Intel Core Duo; 300 MB 
de espaço disponível em disco 

AMBIENTE DE OPERAÇÃO Umidade de armazenamento: 35 a 90% de UR;  
Variação de temperatura de armazenamento: -40° a 60° C 

ALIMENTAÇÃO5 Tipo de fonte de alimentação: fonte de alimentação universal externa  
Fonte de alimentação exigida: tensão de entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz 
(+/- 3 Hz)  
Consumo de energia: 16 watts ativo, 6 watts em economia de energia, 4,1 watts desligado, 
0,75 watt manual-desligado 

ACÚSTICA Emissões de energia acústica: 7,0 B(A); (impressão em modo Rascunho)  
Emissões de pressão acústica: 56 dB(A); (impressão em modo Rascunho) 

DIMENSÕES/PESO DO 
PRODUTO 

L x P x A: 606 x 426 x 293 mm  
Peso: 14 kg 

O QUE VEM NA CAIXA? Impressora e-All-in-One HP Officejet 6500, cabo de alimentação, fonte de alimentação, Guia 
do usuário, pôster de instalação, cabeça de impressão de tinta, cartucho preto HP 920 
Officejet (~420 páginas), cartucho ciano HP 920 Officejet (~ 300 páginas), cartucho magenta 
HP 920 Officejet (~ 300 páginas), cartucho amarelo HP 920 Officejet (~ 300 páginas), CD do 
driver da impressora, CD Scan-Stitch, cabo de telefone 

CARACTERÍSTICAS DA 
GARANTIA 

Troca no próximo dia útil por 2 anos c/ suporte telefônico aprimorado (UQ211E); 
Troca no próximo dia útil por 3 anos c/ suporte telefônico aprimorado (UQ212E); 
Troca no próximo dia útil por 4 anos c/ suporte telefônico aprimorado (UQ213E); 
Serviço HP Basic Installation para uma impressora de consumo com recurso de conexão sem 
fio (US284E);  
Serviço HP Premium Installation com instalação de rede sem fio para até três PCs e/ou 
impressoras (US285E) 

ACESSÓRIOS Cabo USB de alta velocidade Q6264A 
CARTUCHOS DE TINTA PARA 
REPOSIÇÃO6 

Cartucho preto HP 920 Officejet (~420 páginas) CD971AL 
Cartucho preto HP 920XL Officejet (~1.200 páginas) CD975AL 
Cartucho ciano HP 920XL Officejet (~700 páginas) CD972AL 
Cartucho magenta HP 920XL Officejet (~700 páginas) CD973AL 
Cartucho amarelo HP 920XL Officejet (~700 páginas) CD974AL 

SERVIÇO E SUPORTE Serviço HP com troca no dia útil seguinte por 2 anos com suporte aprimorado por telefone, 
UQ211E,  
Serviço HP com troca no dia útil seguinte por 3 anos com suporte aprimorado por telefone, 
UQ212E;  
Serviço HP com troca no dia útil seguinte por 4 anos com suporte aprimorado por telefone, 
UQ213E;  
Serviço HP Basic Installation para uma impressora de consumo com conexão sem fio, US284E; 
Serviço HP Premium Installation com configuração de rede sem fio para até três PCs e/ou 
impressoras, US285E. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

PAÍS DE ORIGEM Produto da Malásia 
NÚMEROS DE TARIFA 8443321040 
INFORMAÇÕES DO PALETE Dimensões: 122 x 102 x 254 cm 

Peso total: 344,73 kg 
Camadas: 6 
Quantidade por palete: 18 

 
 


