
Fişa de date

Imprimantă HP OfficeJet Pro
6960 All-in-One
Culori profesionale la jumătate din costul aferent laserelor1 –
plus imprimare rapidă

Design pentru afaceri. Produceţi
rapid culori de calitate profesională
la un cost mai mic cu 50% faţă de
lasere,1 economisiţi hârtie şi
gestionaţi mai multe activităţi fără
a încetini. Beneficiaţi de opţiuni de
imprimare mobilă şi configurare
mobilă.2,3

Securitate dinamică: cartuşele cu cipuri non-HP
este posibil să nu funcţioneze în prezent sau în
viitor. Aflaţi mai multe la:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Aspecte importante

● Viteză de imprimare: până la 18 ppm negru şi
10 ppm color; până la 9 (alb-negru) şi 6
(color) la imprimare faţă-verso

● Imprimare faţă-verso automată şi ADF de 35
de pagini pentru faxare, scanare şi copiere, cu
mâinile libere

● Panou de control cu ecran tactil color intuitiv
de 6,75 cm; IU particularizabilă

● Imprimare în mod silenţios

O valoare remarcabilă pentru culori profesionale, în birou
● Gestionaţi-vă bugetul cu culorile de calitate profesională la un cost pe pagină cu până la
50%mai mic decât la lasere.1

● Imprimi până la de 5 ori mai multe pagini cu text negru, cu cartuşele originale de
capacitate extinsă HP (opţionale).4

● Produci culori şi text negru de calitate profesională, perfecte pentru imprimarea
rapoartelor, graficelor etc.

● Contezi pe cernelurile cu pigmenţi originale HP pentru imprimate durabile, care rezistă la
apă şi durează timp de decenii.5

Imprimaremobilă simplă, configuraremobilă fără probleme3

● Imprimi simplu de la o varietate de smartphone-uri şi tablete.6

● Conectează un smartphone sau o tabletă direct la imprimantă şi imprimi simplu, fără
reţea.7

● Imprimi în mod wireless şi partajezi acest all-in-one cu alte dispozitive echipate cu
tehnologie wireless.8

● Gestionezi simplu activităţile de imprimare şi scanezi din mişcare cu aplicaţia mobilă HP
All-in-One Printer Remote.9

Gestionezi mai multe activităţi fără a încetini
● Stabiliţi ritmul spre succes, beneficiind de viteze mari de imprimare, scanare şi copiere.

● Economisești hârtia şi resursele – consumi cu până la 50%mai puţină hârtie prin
imprimarea faţă-verso automată.

● Copiezi, scanezi şi trimiți prin fax rapid documente cu mai multe pagini, cu alimentatorul
automat de documente, pentru 35 de coli.

● Atingeţi/trageţi cu degetul pe ecranul tactil, la fel cum procedaţi pe un smartphone,
pentru acces instantaneu la activităţile esenţiale.



Imprimantă HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii Imprimare,copiere,scanare,fax

Viteză de imprimare Până la 18 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 10 ppm ISO color (A4); Până la 9
ipm faţă-verso alb-negru (A4); Până la 6 ipm faţă-verso color (A4)

Rezoluţie de imprimare Până la 600 x 1200 dpi Negru; Până la 600 x 1200 dpi Color

Tehnologie de imprimare HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 2,9 mm; Jos: 2,9 mm; Stânga: 2,9 mm; Dreapta: 2,9
mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 210 x 297 mm

Limbaje de imprimare HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 îmbunătăţit

Capabilităţi de imprimare Imprimare fără margini: Da (până la 216 x 279 mm)

Număr cartuşe de imprimare 4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct

Ciclu lunar de funcţionare Până la 20,000 de pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 200 – 800

Detector automat de hârtie Nu

Viteză procesor 500 MHz

Ecran Afişaj grafic color (CGD) de 6,75 cm (2,65"), ecran tactil

Multitasking acceptat Da

Capabilitate wireless Da, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporat

Conectivitate Standard 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 RJ-11 fax Opţional
Nu

Capabilităţile reţelei Da, prin Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrate

Memorie Standard 1 GB; maxim 1 GB

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Orientare: portret/peisaj; imprimare faţă-verso: fără/inversare pe latura
lungă/inversare pe latura scurtă; ordine pagini: din faţă în spate/din spate în
faţă; pagini pe coală: 1, 2, 4, 6, 9, 16; setări calitate: ciornă/normal/optim;
culori: alb-negru/color; comenzi rapide de imprimare; imprimare în nuanţe de
gri: dezactivat/nuanţe de gri de calitate înaltă/numai cerneală neagră;
configuraţie pagini pe coală: la dreapta, apoi în jos/în jos, apoi la dreapta/la
stânga, apoi în jos/în jos, apoi la stânga; imprimare la dpi maxim: nu/da;
tehnologii HP Real Life: oprit/pornit; broşură: fără/broşură - legare
stânga/broşură - legare dreapta; pagini de imprimat: imprimarea tuturor
paginilor/imprimare numai pagini impare/imprimare numai pagini pare;
imprimare fără chenar: oprit/pornit; margini pagină: oprit/pornit; păstrare
aspect: nu/da

Setarea copierii Număr de copii; redimensionare; calitate; mai luminos/mai întunecat;
dimensiune hârtie; tip hârtie; faţă-verso; copie CI, colaţionare; deplasare
margini; îmbunătăţire; decupare; previzualizare copie; Număr maxim de copii:
Până la 99 de copii; Rezoluţie copie: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluţie copie, text
şi grafică color: Până la 600 x 600 dpi; Redimensionarea copierii: 25 la 400%

Viteză de copiere Până la 13 cpm (de pe suport plat) negru ISO (A4), Până la 7 cpm (de pe suport
plat) color ISO (A4)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor
(CIS); Moduri de intrare scanare: Scanare, copiere, fax de la panoul frontal,
software HP, EWS; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Scanare duplex cu
alimentator automat de documente: O singură faţă; Dimensiune maximă de
scanare (masă plană, ADF): 212 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până
la 1200 dpi

Format fişier scanat Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face căutări
(.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Viteză de scanare Până la 8 ppm (200 ppi, monocrom), până la 3,5 ppm (200 ppi, color) (A4);
duplex: Până la 4 ppm (200 ppi, monocrom), până la 1,5 ppm (200 ppi, color)

Suprafaţă scanabilă dimensiune maximă suport: 212 x 297 mm; dimensiune maximă suport: 216 x
356 mm (o singură faţă); A4 (faţă-verso) ADF

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri 24 biţi/ 256

transmitere digitală Standard: Scanare în PC

Fax Da, color

Specificaţii fax Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi; apelare rapidă: 99; Difuzare, număr maxim de locaţii:
20 locaţii; viteză fax: 4 s pentru o pagină

Gestiunea imprimantei Nu

Ce se găseşte în cutie J7K33A: Imprimantă HP OfficeJet Pro 6960 All-in-One; cartuş de cerneală
iniţial OfficeJet HP 903 Negru (~265 pagini); cartuş de cerneală iniţial OfficeJet
HP 903 Cyan, cartuş de cerneală iniţial OfficeJet HP 903 Magenta, cartuş de
cerneală iniţial OfficeJet HP 903 Galben: capacitate combinată (~310 pagini);
ghid pentru utilizator; poster de configurare; cablu de alimentare; cablu
telefonic

Consumabile T6L99AE Cartuş de cerneală original HP 903 Negru ~300 pagini
T6L87AE Cartuş de cerneală original HP 903 Cyan ~315 pagini
T6L91AE Cartuş de cerneală original HP 903 Magenta ~315 pagini
T6L95AE Cartuş de cerneală original HP 903 Galben ~315 pagini
T6M15AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 903XL Negru
~825 pagini
T6M03AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 903XL Cyan
~825 pagini
T6M07AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 903XL Magenta
~825 pagini
T6M11AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 903XL Galben
~825 pagini
T6M19AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 907XL Negru
~1.500 pagini

Sisteme de operare compatibile Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe
hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB,
Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: numai 32 biţi, 2 GB de spaţiu
disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port
USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10
Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; acces
Internet (pentru mai multe informaţii, vizitaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Cerinţe minime de sistem Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu
disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port
USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: numai 32 biţi, 2 GB de
spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet,
port USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10
Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; acces
Internet; Linux (pentru mai multe informaţii, vizitaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB
de spaţiu disponibil pe hard disk; acces Internet

Software inclus HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

tipuri suport Hârtie simplă, hârtii foto HP, hârtie HP mată pentru broşuri sau profesională,
hârtie HP mată pentru prezentări, hârtie HP lucioasă pentru broşuri sau
profesională, alte tipuri de hârtie foto inkjet, alte tipuri de hârtie mată inkjet,
alte tipuri de hârtie lucioasă inkjet, hârtie groasă, uşoară/reciclată

dimensiuni suport acceptat A4; A5; A6; B5 (JIS); fişe A4; 13 x 18 cm; 10 x 15 cm; plicuri C5; plicuri
C6; plicuri DL; personalizat: Tava 1: 88,9 x 127–215 x 355 mm

manipulare suport Capacitate de intrare: Până la 225 de coli; Până la 40 de coli Suport
transparent; Până la 60 de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 60 de coli
Imprimare duplex: Automat (standard)
ADF: Standard, 35 coli

Greutate hârtie acceptat: Hârtie obişnuită: 60 - 105 g/m²; Recomandabil: 60 – 105 g/m²
(simplă); 220 – 280 g/m² (foto); 75 – 90 g/m² (plic); 163 – 200 g/m² (cartelă)

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 463,7 x 390 x 228,67 mm; maxim: 463,7 x 518 x 228,67 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 508 x 282 x 464 mm

Greutate imprimantă 8,05 kg

Greutate pachet 10 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: 20 - 80% RH (fără condensare)

Stocare Temperatură: -40–60 ºC, Umiditate: 20 - 90% RH (fără condensare)

Acustică Emisii de putere acustică: 6,4 B (A) (mod normal, monocrom); 6,2 B (A) (color);
Emisii de presiune acustică: 61 dB (A) (imprimare ciornă la 17 ppm)

putere cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consum: Maximum 27 waţi, 5,5 waţi (activ), 0,29 waţi (oprire manuală), 1,21
waţi (repaus)
tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

certificări UE Directiva EMC 2004/108/CE; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); EN
55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008
(Europa)
Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine Produs în Thailanda

Garanţie Garanţie comercială HP standard de un an pentru hardware. Garanţie
comercială HP de trei ani pentru hardware, după înregistrare în interval de 60
de zile de la cumpărare (vizitaţi www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opţiunile de
garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele
legale locale.

service şi asistenţă UG198E – HP Care Pack cu înlocuire standard pentru imprimante Officejet, 3
ani
UG075E – HP Care Pack cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante
Officejet, 3 ani
UG248E – HP Care Pack cu asistenţă cu returnare la depozit pentru imprimante
Officejet Pro, 3 ani (UG198E: toate ţările din EMEA, exceptând Orientul Mijlociu,
Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia, UG075E: Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania,
Suedia, Elveţia, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UG248E:
Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)



Note de subsol
1 Comparativ cu majoritatea echipamentelor AiO laser color sub 280 € fără TVA, iunie 2015; cotă de piaţă raportată de IDC în Trim. II 2015. Comparaţiile privind costul pe pagină (CPP) pentru consumabilele laser se bazează pe specificaţiile
publicate de producători pentru cartuşele de capacitate mare şi consumabilele cu durată mare de viaţă. Comparaţiile privind CPP pentru consumabilele de cerneală de capacitate mare HP se bazează pe specificaţiile publicate de producătorii
cartuşelor de capacitate mare. CPP bazat pe preţul de vânzare estimat şi pe capacitatea în pagini imprimate, pentru cartuşele de cerneală de capacitate mare. Capacitatea ISO se bazează pe imprimare continuă în mod implicit. Pentru mai
multe informaţii, vizitează hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea wireless sau să aibă o conexiune wireless directă. Imprimarea de la distanţă necesită o
conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. Pentru detalii despre modul de imprimare, inclusiv dacă este nevoie de o aplicaţie, consultă hp.com/go/mobileprinting.; 3 Necesită descărcarea aplicaţiei mobile HP All-in-One
Printer Remote şi este compatibilă cu iPhone® 4 şi modele ulterioare, iPad® din a 4-a generaţie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® şi dispozitive mobile care utilizează Android™ 4.0.3 sau versiuni ulterioare. Pentru o listă completă de sisteme de
operare acceptate, vizitaţi hp.com/go/mobileprinting.; 4 Pe baza capacităţii cartuşelor de cerneală HP 907XL, comparativ cu cartuşele de cerneală HP 903. Pentru mai multe informaţii, vizitează hp.com/go/learnaboutsupplies.; 5 Rezistenţa la
apă, mânjire, decolorare şi urme de marker se bazează pe ISO 11798 şi pe testarea internă HP. Pentru detalii, consultă hp.com/go/printpermanence.; 6 Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea
wireless sau să aibă o conexiune wireless directă. Serviciul AirPrint® este acceptat pe orice iPhone®, iPad® sau iPod® cu iOS v4.2 sau versiuni ulterioare. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP
conectată la Web. Pentru detalii despre modul de imprimare, inclusiv dacă este nevoie de o aplicaţie, consultă hp.com/go/mobileprinting.; 7 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la semnalul Wi-Fi Direct® al
unui AiO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi nevoie şi de o aplicaţie sau de un driver. Pentru detalii, consultă hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct este marcă comercială înregistrată a
Wi-Fi Alliance®.; 8 Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.; 9 Compatibilitate cu iPhone® 4 şi modele ulterioare, iPad® din a 4-a generaţie,
iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G cu iOS 7 sau modele ulterioare şi cu dispozitive mobile cu Android™ 4.0.3 sau modele ulterioare. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Pentru scanare
mobilă, camera dispozitivului necesită cel puţin 5 megapixeli şi focalizare automată.

http://www.hp.com/ro

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru
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