HP Deskjet 1050 többfunkciós nyomtató

A HP Deskjet 1050 többfunkciós eszköz a hétköznapi
dokumentumok gyors és könnyű nyomtatását,
beolvasását és másolását lehetővé tevő, egyszerű, intuitív
vezérléssel ellátott, kis méretű és kedvező árú
többfunkciós eszközt igénylő otthoni felhasználók
számára készült.

Nyomtatás, lapolvasás és másolás egyetlen kis
méretű, kedvező árú és könnyen használható
eszközzel.

Csökkentett energiafogyasztású és
erőforrásokat kímélő, környezettudatos
kialakítás.

● Minden egyben – nyomtatás, lapolvasás és másolás
a HP legkedvezőbb árú többfunkciós eszközével.[1]

● Ez az ENERGY STAR® minősítésű többfunkciós
eszköz energiát takarít meg.

● Kis méretű, helytakarékos kialakítása és vonzó
külleme révén bármilyen szobában használható.

● Pénz- és erőforrás-kímélő – az új, kis fogyasztású
kialakítás a korábbi termékekhez képest felére
csökkenti az energiafogyasztást.

● Kiemelkedő minőség mindenféle nyomtatás vagy
másolás esetén – ideális a hétköznapi
dokumentumokhoz.
● Azonnali munkakezdés – könnyű használat és
kicsomagolás utáni azonnali, perceken belül
elvégezhető telepítés.

● Könnyen újrahasznosítható HP Deskjet csomagolás
– e termék csomagolása 99%-ban
újrafelhasználható vagy -hasznosítható.[4]
● Újrahasznosítás ingyen, könnyen – a HP Planet
Partners[5] program keretében visszaküldött
patronokat gondosan újrahasznosítjuk.

Megbízható, kedvező árú teljesítmény a világ
legkelendőbb nyomtatómárkájától.[2]
● Megbízható, kedvező árú teljesítményt nyújtó HP
Deskjet – amely már több mint 20 éve a világ
legkelendőbb nyomtatómárkája.[2]
● Az opcionális, nagy kapacitású tintapatronokkal
akár két és félszer több fekete és kétszer több színes
oldal nyomtatható.[3]
● Az egyéves korlátozott garancia és a HP Total Care
tanácsadás és támogatás gondtalanságot biztosít.

● Kis fogyasztás: az alvó üzemmód fogyasztása összemérhető egy
ébresztőórás rádióéval.
● A csomagolás 99%-a újrafelhasználható/-hasznosítható – beleértve
az újrafelhasználható zacskót.
● Az eredeti HP tintapatronok akár 70%-ban újrahasznosított
műanyagot tartalmaznak.[eco01]
ENERGY STAR® minősítés
[eco01]Eredeti HP 301 tintapatronok.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.

[1]A legolcsóbb HP többfunkciós készülék a HP javasolt árai alapján; a tényleges árak változhatnak.
[2]Az eredmények az IDC 2009-es, tintasugaras termékekre vonatkozó szállítmányadatain alapulnak.
[3]Nem tartozék, külön vásárolható meg; az oldalkapacitás az ISO/IEC 24711 szabványon vagy a HP tesztelési módszertanán és folyamatos nyomtatáson
alapul, valamint függ az adott tintapatrontól és nyomtatótól; a tényleges eredmények változhatnak.
[4]Egyes kis szalagdarabok nem újrahasznosíthatók.
[5]A HP tintapatronok visszavétele és újrahasznosítása a világ 49 országában és területén, az elérhető piac 88%-át lefedve áll rendelkezésre; részletek:
www.hp.com/recycle.
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MŰSZAKI ADATOK

Nyomtatás, másolás, szkennelés
HP termál tintasugaras
Nyomtatópatronok száma
2 (1 fekete, 1 háromszínű)
Szabvány csatlakoztathatóság
1 Hi-Speed USB 2.0 port
Vezeték nélküli használat
Nem
Szabvány nyomtató-parancsnyelvek HP PCL 3 GUI
Nyomtatási felbontás
Fekete (legjobb): Legfeljebb 600 dpi; Színes (legjobb): Max. 4800 x
1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén
Nyomtatási sebesség
Fekete (ISO): Akár 5,5 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 4 oldal
percenként
Fekete (vázlat): Akár 16 oldal percenként; Színes (vázlat): Akár 12 oldal
percenként
Nyomtatási képességek
Szegély nélküli nyomtatás: Nem
Automatikus papírérzékelő: Nem
Fényképpróbanyomatok támogatása: Nem
Közvetlen nyomtatás támogatása: Nem
Terhelhetőség
Havonta, A4: Max. 1000 oldal
Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők Síkágyas; Contact Image Sensor (CIS) technológia
Lapolvasási bevitel
Előlapi lapolvasás
Beolvasás felbontása
Hardver: Max. 1200 x 1200 dpi; Optikai: Max. 1200 dpi; Megnövelt
lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi
Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei
24 bites; 256
Maximális beolvasási méret
216 x 297 mm
Másolási felbontás
Fekete szöveg és grafika: Max. 600 optimalizált dpi (300 dpi-s bemeneti
forrásból); Szín: Max. 600 optimalizált dpi (300 dpi-s bemeneti
forrásból)
Másolás sebessége
Fekete (normál): Akár 4,5 oldal percenként; Színes (normál): Akár 2,5
oldal percenként
Maximális példányszám
Legfeljebb 10 másolat
Támogatott adathordozó-típusok
Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotópapír, borítékok, címkék, kártyák
(üdvözlőlapok), fóliák
Támogatott hordozóméretek
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm
Hordozó támogatott súlya
A4: 75–90 g/m²; HP borítékok: 75–90 g/m²; HP kártyák: max. 200
g/m²; HP 10 x 15 cm méretű fotópapír: max. 280 g/m²
Bemeneti papírvezető (tartozék)
60 lapos adagolótálca; 25 lapos kimeneti tálca;
Kétoldalas lehetőségek: Nincs (nem támogatott); Borítékadagoló: Nem;
Szabványos papírtálcák: 1;
Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Akár 60 lap,
Akár 10 lap címkék, Akár 15 lap írásvetítő fóliák, Akár 20 kártya, Akár
5 boríték
Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 25 lap; Akár
10 lap címkék; Akár 20 lap fényképpapír; Akár 10 lap írásvetítő fóliák;
Akár 20 kártya; Akár 5 boríték
Minimális rendszerkövetelmények
PC: Windows® 7: 1 GHz 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor,
1 GB (32 bites) vagy 2 GB (64 bites) RAM, 600 MB merevlemez-terület,
CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat, USB port, Internet
Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor, 512 MB, 700 MB merevlemez-terület, CD-ROM/DVD
meghajtó vagy internetkapcsolat, USB port, Internet Explorer; Microsoft
Windows® XP (SP2)* vagy újabb (csak 32 bites): bármilyen Intel®
Pentium® II, Celeron® vagy kompatibilis processzor, 233 MHz-es vagy
gyorsabb, 128 MB RAM, 250 MB merevlemez-terület, CD-ROM/DVD
meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 6 vagy
újabb. *Csak 32 bites rendszert támogat.;
Mac: Mac OS X v10.5 vagy v10.6: PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core
processzor; 256 MB RAM; 300 MB szabad merevlemez-terület;
CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port
Kompatibilis operációs rendszerek
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* vagy
újabb (csak 32 bites); Mac OS X v10.5 vagy v10.6
ENERGY STAR minősítés
Igen
Szolgáltatások

Áramellátás

Nyomtatási technológia

A termék mérete
A termék tömege
A doboz tartalma

Garancia

Származási ország
Kellékek

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Tápegység típusa:Külső
Tápellátási igény:Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Energiafogyasztás:9 W (működés közben), 2,4 W (készenléti
üzemmódban), 1,28 W (alvó üzemmódban), 0,3 W (kikapcsolt
állapotban)
széles x mély x magas:427 x 406 x 249 mm (nyitott tálcákkal), 427 x
306 x 156 mm (zárt tálcákkal)
3,6 kg
CH346B HP Deskjet 1050 többfunkciós készülék (J410a), HP 301
fekete tintapatron, HP 301 háromszínű tintapatron, HP szoftver CD,
üzembehelyezési útmutató, felhasználói kézikönyv, hálózati tápegység
és tápkábel, újrafelhasználható zacskó
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.
Gyártási hely: Kína
CH561EE HP 301 fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 190 oldal*
CH562EE HP 301 háromszínű tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 165 oldal*
CH563EE HP 301XL fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 480 oldal*
CH564EE HP 301XL háromszínű tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 330 oldal*
C5977B HP fényes fehér tintasugaras papír – 250 lap / A4 / 210x
297 mm
CHP710 HP többfunkciós nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
Q8691A HP speciális fényes fotópapír, 25 lap / 10 x 15 cm, szegély
nélküli
*A nyomtatható oldalak számát lásd a
www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék
csomagolásán
UG062E HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UG187E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG235E HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, hardvertámogatás,
3 év. (UG235E: csak a balti országok, Görögország, Lengyelország,
Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország.
UG062E/UG187E: Európa többi részén).

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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