Sarja HP Deskjet 1050 All-in-One printer

HP Deskjet 1050 All-in-One on loodud kodukasutajatele,
kes soovivad kompaktset ja taskukohast
universaalseadet, mida oleks hõlbus kasutada ning
millega saaks kiiresti ja lihtsalt printida, skannida ja
kopeerida tavalisi dokumente.

Selle kompaktse, taskukohase ja hõlpsalt
kasutatava seadmega saate printida, skannida ja
kopeerida.
● Selle HP taskukohaseima universaalprinteri abil saate
kodus nii printida, skannida kui ka kopeerida.[1]
● Kompaktne, ruumisäästlik ja pilkupüüdev disain
tähendab, et printer sobib igasse tuppa.
● Kvaliteetsed tulemused mis tahes sisu printimisel või
kopeerimisel – ideaalne tavaliste dokumentide jaoks.
● Kiire kasutuselevõtt – printerit on lihtne kasutada ja
selle häälestamiseks kulub vaid mõni minut.

Tegu on töökindla ja taskukohase maailmas enim
müüdud printerimargiga.[2]

See keskkonnasõbralik seade aitab vähendada
energiatarvet ja säästa ressursse.
● Tänu kooskõlale ENERGY STAR®-i nõuetega
säästate selle printeriga energiat.
● Raha ja ressursside säästmine – uus energiatõhus
disain vähendab energiatarvet varasemate
toodetega võrreldes poole võrra.
● HP Deskjeti pakendit on lihtne ringlusse anda – see
sisaldab 99% ulatuses ringlussevõetavaid või
korduvkasutatavaid materjale.[4]
● Tasuta ja hõlbus ringlussevõtt – HP Planet
Partnersi[5] kaudu tagastatud tindikassetid võetakse
vastutustundlikult ringlusse.

● Töökindel ja taskukohane HP Deskjet on juba 20
aastat maailmas enim müüdud printerimark.[2]
● Kuni 2,5 korda rohkem mustvalgeid ja 2 korda
rohkem värvilisi prinditud lehekülgi valikuliste
suuremahuliste tindikassettide abil.[3]
● Üheaastane piiratud garantii ning HP Total Care'i
nõuanded ja tugi tagavad teie meelerahu.

● Madal energiatarve: energiatarvet unerežiimis võib võrrelda
kellraadio energiatarbega.
● 99% sellest pakendist on ringlussevõetav või korduvkasutatav, sh
korduvkasutatav kott.
● HP ehtsad tindikassetid sisaldavad kuni 70% ringlussevõetud
plasti.[eco01]
Vastab ENERGY STAR®-i nõuetele
[eco01]Ehtsad tindikassetid HP 301.
Palun andke arvutiseadmed ja prinditarvikud ringlusse. Lisateavet selle kohta,
kuidas seda teha, leiate meie veebisaidilt.

[1]HP universaalprinteri madalaim hind põhineb HP soovitatavatel hindadel; tegelikud hinnad võivad erineda.
[2]Tulemused põhinevad IDC 2009. aasta tindiprinterite tarneid käsitlevate andmete põhjal.
[3]Ei kuulu komplekti, palun ostke eraldi; tootlus põhineb standardil ISO/IES 24711 või HP testimismetoodikal ja pideval printimisel ning sõltub kasutatavast
kassetist ja printerist; tegelik tootlus võib erineda.
[4]Mõni kaitsekilejupp pole ringlussevõetav.
[5]HP kassette saab tagastada ja ringlusse anda 49 riigis ja piirkonnas üle terve maailma, kattes 88% sihtturust; lisateavet leiate veebiaadressilt
www.hp.com/recycle.

Sarja HP Deskjet 1050 All-in-One printer

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Funktsioonid
Printimise tehnoloogia
Prindikassettide arv
Standardühenduvus
Traadita ühenduse võimalus
Standardsed printerikeeled
Eraldusvõime printimisel

Printimiskiirus

Printimisvõimalused

Maksimaalressurss
Skaneerimise tüüp/Tehnoloogia
Skanneri sisendrežiimid
Skanneri eraldusvõime
Värvisügavus/Hallskaala tasemed
Maksimaalne skaneerimissuurus
Koopia eraldusvõime
Paljunduskiirus
Maksimaalne koopiate arv
Toetatud meediumi tüübid
Toetatavad kandjate formaadid
Toetatav andmekandja kaal
Paberikäsitsus, standardne/sisend

Süsteemi miinimumnõuded

Ühilduvad operatsioonisüsteemid
Vastab programmi ENERGY STAR
nõuetele

Printimine, kopeerimine, skaneerimine
HP termiline tindiprinter
2 (1 must, 1 kolmevärviline)
1 Kiire USB 2.0
Nr
HP PCL 3 GUI
Must (parim): Kuni 600 dpi; Värviline (parim): Optimeeritud tihedusel
kuni 4800 x 1200 punkt/toll, arvutist värviprintimisel HP valitud
fotopaberile sisendiga 1200 punkt/toll
Mustvalge (ISO): Kuni 5,5 lk/min; Värviline (ISO): Kuni 4 lk/min
Mustvalge (mustand): Kuni 16 lk/min; Värviline (mustand): Kuni 12
lk/min
Ääristeta printimine: Nr
Automaat-paberiandur: Nr
Fotoküljenduse toega: Nr
Otseprintimise tugi: Nr
Iga kuu, A4: Kuni 1000 lehekülge
Lameskanner; Kontaktskanner (CIS)
Esipaneeli-skannimine
Riistvara: Kuni 1200 × 1200 dpi; Optiline: Kuni 1200 punkti tolli kohta;
Skaneerimise täiustatud eraldusvõime: Kuni 19 200 dpi
24-bit.; 256
216 x 297 mm
Must tekst ja graafika: Kuni 600 optimeeritud dpi-d (alates 300 dpi-st);
Värvid: Kuni 600 optimeeritud dpi-d (alates 300 dpi-st)
Mustvalge (tavaline): Kuni 4,5 lk/min; Värviline (tavaline): Kuni 2,5
lk/min
Kuni 10 koopiat
Paber (brošüür, tindiprinteripaber, tavaline), fotopaber, ümbrikud,
etiketid, kaardid (tervituskaardid), lüümikud
A4 (210 × 297 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5
(176 × 250 mm); DL (110 × 220 mm); 130 × 180 mm; 100 x 150 mm
A4: 75 kuni 90 g/m²; HP ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; HP kaardid: kuni
200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopaber: kuni 280 g/m²
60-leheline sisendsalv; 25-leheline väljundsalv;
Dupleks-valikud: Puudub (toetuseta); Ümbrikusöötur: Nr;
Standardsöötesalved: 1;
Sisendi võimalused: Suurim söötevõimsus: kuni 60 lehte, kuni 10 lehte
sildid, Kuni 15 lehte kiled, kuni 20 kaarti, kuni 5 ümbrikku
Väljundvõimsused: Suurim väljastusvõimsus: kuni 25 lehte; kuni 10 lehte
sildid; kuni 20 lehte fotopaber; kuni 10 lehte kiled; kuni 20 kaarti; kuni 5
ümbrikku
Personaalarvuti: Windows® 7: 1 GHz 32-bitine (x86) või 64-bitine
(x64) protsessor, 1 GB (32-bitine) või 2 GB (64-bitine) RAM-i, 600 MB
vaba kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitine (x86)
või 64-bitine (x64) protsessor, 512 MB RAM-i, 700 MB vaba
kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus, USB-port,
Internet Explorer; Microsoft Windows® XP (SP2)* või uuem (ainult
32-bitine): mis tahes Intel® Pentium® II, Celeron® või ühilduv protsessor,
233 MHz või kõrgema taktsagedusega, 128 MB RAM-i, 250 MB vaba
kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus, USB-port,
Internet Explorer 6 või uuem. * Toetatud ainult 32-bitine versioon.;
Mac: Mac OS X v10.5 või v10.6: PowerPC G4, G5 või Intel®-i sarja
Core protsessor; 256 MB RAM-i; 300 MB vaba kõvakettaruumi;
CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus; USB-port
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* või
uuem (ainult 32-bitine); Mac OS X v10.5 või v10.6
Jah

Toide

Mõõtmed
Toote kaal
Karbi sisu

Garantii
Päritoluriik
Kulumaterjalid

Teenuse- ja toevalikud

Toiteploki tüüp:Välimine
Toitenõuded:Sisendpinge: 100 – 240 V VV (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Energiatarve:9 W (töörežiimis), 2,4 W (ooterežiimis), 1,28 W
(unerežiimis), 0,3 W (väljalülitatuna)
l x s x k:427 × 406 × 249 mm (salved avatud), 427 × 306 × 156 mm
(salved suletud)
3,6 kg
CH346B Sarja HP Deskjet 1050 All-in-One printer (J410a), must
tindikassett HP 301, kolmevärviline tindikassett HP 301, HP tarkvaraga
CD, häälestusjuhend, kiirteatmik, toiteplokk ja toitejuhe, korduvkasutatav
kott
Standardne üheaastane piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe
valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikust seadusandlusest.
Toodetud Hiinas
CH561EE HP 301 Black Ink Cartridge
CH562EE HP 301 Tri-color Ink Cartridge
CH563EE HP 301XL Black Ink Cartridge
CH564EE HP 301XL Tri-color Ink Cartridge
C5977B HP säravvalge tindiprinteripaber-500 lehte/A4210 x 297 mm
CHP710 HP kombainseadme paber-500 lehte/A4/210 x 297 mm
Q8691A HP läikeline fotopaber Advanced -25 lehte/10 x 15 cm
ääristeta
* Tootlusandmed leiate veebiaadressilt
www.hp.com/go/learnaboutsupplies või toote pakendilt.
UG062E HP hoolduspakett, vahetamine järgmisel tööpäeval, kolm aastat
UG187E HP hoolduspakett, vahetusteenus (tavaline vahetusaeg), kolm
aastat
UG235E HP hoolduspakett, poodi tagastamise teenus, kolm aastat.
(UG235E: Ainult Balti riigid, Kreeka, Poola, Türgi, Euroopa tekkivad
turud (EEM), Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari.
UG062E/UG187E: ülejäänud Euroopa maades).

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte aadressil http://www.hp.com
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