HP„Deskjet“ 1050 „viskas viename“ spausdintuvas

„HP Deskjet“ 1050 „viskas viename“ yra skirtas
namams, kuriems reikia kompaktiško ir nebrangaus
„viskas viename“ su paprastais intuityviais valdikliais
greitai nuskaityti, kopijuoti ir spausdinti kasdienius
dokumentus.

Spausdinkite, nuskaitykite ir kopijuokite vienu
patogiu, kompaktišku ir paprastu prietaisu.

Mažinkite energijos sąnaudas ir taupykite
išteklius  sukurtas galvojant apie aplinką.

● Spausdinkite, nuskaitykite ir kopijuokite namuose su
HP patraukliausiu „viskas viename“.[1]

● Taupykite energiją su šiuo „ENERGY STAR®“
kvalifikacijos „viskas viename“.

● Kompaktiškas, stilingas ir taupantis vietą, taigi galite
jį naudoti bet kuriame kambaryje.

● Taupykite lėšas ir išteklius - naujas mažų energijos
sąnaudų dizainas užtikrina perpus mažesnes
sąnaudas lyginant su ankstesniais produktais.

● Aukštos kokybės rezultatas spausdinant ar
kopijuojant - idealus sprendimas kasdieniams
dokumentams.
● Pradėkite iš karto - paprasta naudoti, sumontuojamas
ir paruošiamas vos per kelias minutes.

Mėgaukitės patikimu veikimu su pasaulyje
populiariausiu spausdintuvų ženklu.[2]

● Lenvai perdirbama „HP Deskjet“ pakuotė produktas pristatomas su 99 % perdirbama arba
pakartotinai panaudojama pakuote.[4]
● Perdirbti paprasta ir tai nieko nekainuoja - per HP
Planetos partnerių[5] programą grąžintos kasetės
atsakingai perdirbamos.

● Su „HP Deskjet“ – jau daugiau nei 20 metų
plačiausiai parduodamu spausdintuvų modeliu
pasaulyje - būsite užtikrinti dėl patikimo veikimo.[2]
● iki 2,5 k. daugiau nespalvotai ir iki 2 k. – spalvotai
su pasir. didelės talpos XL rašalo kasetėmis.[3]
● Būkite ramūs su ribota 1 metų garantija ir „HP Total
Care“ palaikymu ir patarimais.

● Naudoja mažai energijos: laukimo režimu naudoja tiek pat, kiek ir
žadintuvas.
● Perdirbkite ar pakartotinai panaudokite 99 % šios pakuotės,
įskaitant maišelį.
● Originaliose HP kasetėse yra iki 70 % perdirbto popieriaus.[eco01]
Atitinka „ENERGY STAR®“ reik.

[eco01]Originalios HP 301 kasetės.
Perdirbkite savo kompiuterinę aparatinę techniką ir spausdinimo atsargas.
Sužinokite mūsų tinklalapyje.

[1]Mažiausios kainos HP AiO remiantis HP rekomenduota kaina; tikroji kaina gali skirtis.
[2]Rezultatai pagal IDC rašalinių spausdintuvų tiekimo duomenis 2009 metais.
[3]Nepridedama, prašom įsigyti atskirai; našumas puslapiais pagal ISO/IEC 24711 arba HP testavimo metodologiją su tęstiniu spausdinimu, priklausomai nuo
atskirų kasečių ir spausdintuvų; tikrieji rezultatai gali skirtis.
[4]Kai kurios juostos detalės yra neperdirbamos.
[5]HP kasečių grąžinimo ir perdirbimo programa veikia 49 šalyje visame pasaulyje ir apima 88 % prieinamų rinkų; daugiau žr. www.hp.com/recycle.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Funkcijos
Spausdinimo technologija
Spausdinimo kasečių skaičius
Standartinis jungiamumas
Belaidžio ryšio galimybės
Standartinės spausdinimo kalbos
Spausdinimo raiška

Spausdinimo sparta
Spausdinimo galimybės

Darbiniai parametrai
Skenavimo tipas/Technologija
Skanavimo įvesties režimai
Skaitymo raiška
Gylis bitais/Pilkų tonų lygiai
Maks. nuskaityto vaizdo dydis
Kopijavimo skiriamoji geba
Kopijavimo greitis
Didžiausias kopijų skaičius
Tinkami laikmenų tipai
Tinkami laikmenų matmenys
Palaikomas laikmenos svoris
Popieriaus tvarkymas, standartinis/
įvesties

Minimalūs sistemos reikalavimai

Suderinamos operacinės sistemos
Atitinka „ENERGY STAR“
reikalavimus

Spausd., kop., nuskait.
HP terminis „Inkjet“
2 (1 juodų dažų ir 1 trispalvė)
1 didelio greičio USB 2.0
Ne
HP PCL 3 GUI
Nespalvotas (geriausios kokybės): Iki 600 dpi; Spalvotas (geriausios
kokybės): Iki 4800 x 1200 optimizuotų tc spalvos spausdinant iš
kompiuterio ant pasirinkto HP fotopopieriaus su 1200 įvesties tc
Nespalvotas (ISO): Iki 5,5 ppm; Spalvotas (ISO): Iki 4 ppm
Nespalvotas (juodr.): Iki 16 ppm; Spalvotas (juodr.): Iki 12 ppm
Spausdinimas be paraščių: Ne
Automatinis popieriaus jutiklis: Ne
Suderinamumas su nuotraukų peržiūros lapais: Ne
Suderinamumas su tiesioginio spausdinimo funkcija: Ne
Kas mėnesį, A4: Iki 1000 puslapių
Planšetinis; Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS)
Nusk. iš pr. skydelio
Aparatūra: Iki 1200 × 1200 dpi; Optinis: Iki 1200 dpi; Patobulinta
kopijavimo skiriamoji geba: Iki 19 200 dpi
24 bitų; 256
216 x 297 mm
Nespalvotas tekstas ir grafika: Iki 600 optimizuotų tc i(nuo 300 įvesties
tc); Spalva: Iki 600 optimizuotų tc i(nuo 300 įvesties tc)
Nespalvotas (normalus): Iki 4,5 ppm; Spalvotas (normalus): Iki 2,5 ppm
Iki 10 kopijų
Popierius (brošiūrų, rašaliniams sp., paprastas), fotopopierius, vokai,
etiketės, kortelės, skaidrės
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 × 220 mm); 130 × 180 mm; 100 x 150 mm
A4: nuo 75 iki 90 g/m²; HP vokai: Nuo 75 iki 90 g/m²; HP atvirukai:
iki 200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopopierius: iki 280 g/m²
60 lapų įvesties dėklas; 25 lapų išvesties dėklas;
Dvipusio spausdinimo parinktys: Nėra (nepalaikoma); Vokų tiektuvas:
Ne; Standartiniai popieriaus dėklai: 1;
Tiekimo dėklo talpa: Maksimali tiekimo dėklo talpa: Iki 60 lapų, Iki 10
lapų etiketės, Iki 15 lapų skaidrės, Iki 20 kortelių, Iki 5 vokų
Išvesties dėklo talpa: Maksimali išvesties dėklo talpa: Iki 25 lapų; Iki 10
lapų etiketės; Iki 20 lapų fotopopierius; Iki 10 lapų skaidrės; Iki 20
kortelių; Iki 5 vokų
Kompiuteris: „Windows® 7": 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64)
procesorius, 1 GB (32 bitų) arba 2 GB (64 bitų) RAM, 600 MB vietos st.
diske, CD-ROM / DVD įrenginys arba interneto ryšys, USB prievadas,
„Internet Explorer“; „Windows Vista®“: 800 MHZ 32 bitų (x86) arba 64
bitų (x64) procesorius, 512 MB RAM, 700 MB laisvos vietos st. diske,
CD-ROM / DVD įtaisas, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Microsoft
Windows® XP“ (SP2)* ar naujesnė (tik 32 bitų): bet koks „Intel®
Pentium® II“, „Celeron®“ ar suderinamas procesorius, 233 MHz ar
daugiau, 128 MB RAM, 250 MB vietos st. diske, CD-ROM / DVD
įrenginys arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer 6“ ar
naujesnė. *Palaiko tik 32 bitų versiją.;
„Mac“: „Mac OS X“ v10.5 arba v10.6: „PowerPC“ G4, G5 arba
„Intel® Core“ procesorius; 256 MB RAM; 300 MB laisvos vietos st.
diske; CD-ROM/DVD diskas arba interneto ryšys; USB prievadas
„Windows® 7“, „Windows Vista®“, „Microsoft® Windows® XP (SP2)“*
ar naujesnė (tik 32 bitų); „Mac OS X“ v10.5 arba v10.6
Taip

Maitinimo tipas:Išorinis
Maitinimo reikalavimai:Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%),
50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Energijos naudojimas:9 W (veikiant), 2,4 W (budėjimo režimu), 1,28
W (laukimo režimu), 0,3 W (išjungus)
Gaminio matmenys
plotis x gylis x aukštis:427 x 406 x 249 mm (at. dėklai), 427 x 306 x
156 mm (užd. dėklai)
Produkto svoris
3,6 kg
Kas yra dėžėje
CH346B „HP Deskjet“ 1050 „viskas viename“ (J410a), HP 301 juoda
rašalo kasetė, HP 301 trijų spalvų rašalo kasetė, HP pgr. įrangos CD
diskas, nuorodų vadovas, maitinimo šaltinis ir laidas, daugkart. naud.
maišelis
Garantija
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir
paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir
vietinių teisės reikalavimų.
Kilmės šalis
Kinijos gaminys
Atsargos
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 ryškiai baltas „Inkjet“ popierius, 500 vnt./A4/210 x 297
mm
CHP710 HP universalus spausdinimo popierius, 500 vnt./A4/210 x
297 mm
Q8691A HP pagerint. blizgus nuotraukų popierius, 25 vnt./10 x 15 cm
be rėmelių
*Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama
www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Techninio aptarnavimo ir palaikymo UG062E HP palaikymo paketas, pakeitimas kitą darbo dieną, 3 metai
parinktys
UG187E HP palaikymo paketas, pakeitimo tarnyba (standartinis
aptarnavimo laikas), 3 metai
UG235E HP palaikymo paketas, grąžinimas į sandėlį, 3 metai.
(UG235E: tik Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai, Turkijai, EEM,
Slovėnijai, Čekijos Respublikai, Slovakijai, Vengrijai.
UG062E/UG187E: likusiai Europos daliai).
Galia

Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje adresu http://www.hp.com
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