Εκτυπωτής HP Deskjet 2050 All-in-One

Το HP Deskjet 2050 All-in-One είναι σχεδιασμένο για
οικιακούς χρήστες που χρειάζονται μια κομψή,
οικονομική συσκευή all-in-one μικρών διαστάσεων, με
απλά, έξυπνα στοιχεία ελέγχου που επιτρέπουν γρήγορη
και εύκολη εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή
καθημερινών εγγράφων.

Εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή με μια
οικονομική και εύχρηστη συσκευή.
● Μπορείτε να τα κάνετε όλα – απολαύστε εύκολη
εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή στο σπίτι, με αυτό
το οικονομικό all-in-one.
● Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων που εξοικονομεί χώρο
και η ελκυστική εμφάνιση σάς δίνουν τη δυνατότητα
να το χρησιμοποιήσετε σε κάθε χώρο.
● Εξασφαλίστε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας ό,τι κι
αν εκτυπώνετε ή αντιγράφετε – ιδανικός για
καθημερινά έγγραφα.
● Ξεκινήστε άμεσα – εύχρηστος, εγκαθίσταται σε λίγα
λεπτά αμέσως μόλις βγει από τη συσκευασία.

Απολαύστε αξιόπιστη, προσιτή απόδοση από την
κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα εκτυπωτών.[1]

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και
εξοικονομήστε πόρους – σχεδιασμένoς με
γνώμονα το περιβάλλον.
● Εξοικονομήστε ενέργεια με αυτό το all-in-one που
διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR®.
● Εξοικονομήστε χρήματα και πόρους – η νέα
σχεδίαση χαμηλής κατανάλωσης περιορίζει τη χρήση
ενέργειας κατά το ήμισυ σε σχέση με προηγούμενα
προϊόντα.
● Ανακυκλώστε εύκολα τη συσκευασία του HP Deskjet
– αυτό το προϊόν διατίθεται σε συσκευασία κατά
99% ανακυκλώσιμη ή επαναχρησιμοποιούμενη.[3]
● Δωρεάν, εύκολη ανακύκλωση – τα δοχεία που
επιστρέφονται μέσω του HP Planet Partners[4]
ανακυκλώνονται υπεύθυνα.

● Μπορείτε να είστε σίγουροι για την αξιόπιστη,
οικονομική απόδοση του HP Deskjet – περισσότερα
από 20 χρόνια στην κορυφή των παγκόσμιων
πωλήσεων εκτυπωτών.[1]
● Έως 2,5 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες και έως 2
φορές περισσότερες έγχρωμες σελίδες με τα
προαιρετικά δοχεία μελάνης υψηλής
χωρητικότητας.[2]
● Απολαύστε τη σιγουριά με την περιορισμένη εγγύηση
ενός έτους και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και
υποστήριξης HP Total Care.

● Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: η λειτουργία αδράνειας είναι συγκρίσιμη με
την τροφοδοσία ενός ραδιοφώνου-ρολογιού.
● Το 99% αυτής της συσκευασίας ανακυκλώνεται ή
επαναχρησιμοποιείται—μαζί με την επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα.
● Τα αυθεντικά δοχεία HP αποτελούνται έως και κατά 70% από
ανακυκλωμένο πλαστικό.[eco01]
Πιστοποίηση ENERGY STAR®

[eco01]Αυθεντικά δοχεία HP 301.
Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς στην
τοποθεσία μας στο web.

[1]Τα αποτελέσματα βασίζονται σε δεδομένα διάθεσης προϊόντων IDC inkjet για το 2009.
[2]Δεν περιλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά. Η απόδοση σελίδων βασίζεται στο ISO/IEC 24711 ή στη μεθοδολογία δοκιμών HP και με συνεχή εκτύπωση.
Εξαρτάται από το δοχείο και τον εκτυπωτή. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
[3]Ορισμένα μικρά κομμάτια ταινίας δεν είναι ανακυκλώσιμα.
[4]Η δυνατότητα επιστροφής και ανακύκλωσης των δοχείων HP διατίθεται σε 49 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, που καλύπτουν το 88% της αντίστοιχης
αγοράς. Για λεπτομέρειες δείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση
Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Αριθμός δοχείων μελανιού
2 (μαύρο & τριών χρωμάτων)
Βασική συνδεσιμότητα
1 Hi-Speed USB 2.0
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Όχι
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
HP PCL 3 GUI
Ανάλυση εκτύπωσης
Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 dpi· Έγχρωμη (βέλτιστη):
Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi όταν
εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί HP και
ανάλυση εισόδου 1200 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης
Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 5,5 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (ISO): Έως 4
σελ/λεπτό
Ασπρόμαυρη (πρόχειρη): Έως 20 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (πρόχειρη): Έως
16 σελ/λεπτό
Δυνατότητες εκτύπωσης
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι
Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού: Όχι
Υποστήριξη φωτογραφικών δοκιμίων: Όχι
Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης: Όχι
Κύκλος λειτουργίας
Μηνιαία, A4: Έως 1000 σελίδες
Τύπος σάρωσης/Τεχνολογία
Επίπεδος; Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)
Τρόποι σάρωσης
Σάρωση μέσω της πρόσοψης
Ανάλυση σάρωσης
Υλικό: Έως 1.200 x 1.200 dpi· Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi· Βελτιωμένη
ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 19200 dpi
Βάθος Bit/Επίπεδα κλίμακας γκρι
24 bit· 256
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης
216 x 297 mm
Ανάλυση αντιγραφής
Μαύρο κείμενο και γραφικά: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 600 dpi
(από είσοδο 300 dpi)· Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 600 dpi
(από είσοδο 300 dpi)
Ταχύτητα αντιγραφής
Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 4,5 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη
(κανονική): Έως 2,5 αντίγραφα/λεπτό
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων
Έως 10 αντίγραφα
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
Χαρτί (φυλλάδιο, inkjet, απλό), φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες,
κάρτες (ευχετήριες), διαφάνειες
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
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
Υποστηριζόμενο βάρος μέσων
A4: 75 έως 90 g/m², Φάκελοι HP: 75 έως 90 g/m². Κάρτες HP: έως
200 g/m². Φωτογραφικό χαρτί HP 10 x 15 cm: έως 280 g/m²
Χειρισμός Χαρτιού Βασικός
δίσκος εισόδου 60 φύλλων· Δίσκος εξόδου 25 φύλλων·
εξοπλισμός/Είσοδος
Επιλογές διπλής όψης: Καμία (δεν υποστηρίζεται)· Τροφοδότης φακέλων:
Όχι· Τυπικοί δίσκοι χαρτιού: 1·
Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου: Έως 60 φύλλα,
Έως 10 φύλλα ετικέτες, Έως 15 φύλλα διαφάνειες, Έως 20 κάρτες, Έως
5 φάκελοι
Χωρητικότητες εξόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου: Έως 25 φύλλα;
Έως 10 φύλλα ετικέτες; Έως 20 φύλλα φωτογραφικό χαρτί; Έως 10
φύλλα διαφάνειες; Έως 20 κάρτες; Έως 5 φάκελοι
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Υπολογιστής: Windows® 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit
(x64), RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), χώρος 600 MB στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet
Explorer. Windows Vista®: επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit
(x64), RAM 512 MB, χώρος 700 MB στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer.
Microsoft Windows® XP (SP2)* ή νεότερη έκδοση (μόνο σε 32 bit): κάθε
επεξεργαστής Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής,
233 MHz ή ισχυρότερος, RAM 128 MB, χώρος 250 MB στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet
Explorer 6 ή νεότερη έκδοση. *Υποστηρίζει μόνο 32 bit.·
Mac: Mac OS X v10.5 ή v10.6: επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel®
Core, 256 MB RAM, Διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 300 MB μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* ή
νεότερη έκδοση (μόνο σε 32 bit), Mac OS X v 10.5 ή v 10.6
Πιστοποίηση ENERGY STAR
Ναι
Λειτουργίες

Τεχνολογία εκτύπωσης

Τύπος τροφοδοτικού:Εξωτερική
Απαιτήσεις ισχύος:Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος:9 W (ενεργό), 2,3 W (αναμονή), 1,2 W
(αδράνεια), 0,3 W (απενεργοποιημένο)
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ:427 x 406 x 249 mm (ανοιχτοί δίσκοι), 427 x 306 x 156 mm
(κλειστοί δίσκοι)
Βάρος προϊόντος
3,6 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
CH350B HP Deskjet 2050 All-in-One (J510a), δοχείο μαύρης μελάνης
HP 301, δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 301, CD με λογισμικό HP,
οδηγός εγκατάστασης, οδηγός αναφοράς, τροφοδοτικό και καλώδιο,
επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα
Εγγύηση
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές
εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές
νομικές απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης
Προϊόν Κίνας
Αναλώσιμα
CH561EE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 301
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 190 σελίδες*
CH562EE Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 301
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 165 σελίδες*
CH563EE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 301XL
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 480 σελίδες*
CH564EE Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 301XL
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 330 σελίδες*
C5977B Λευκό χαρτί HP Bright White Inkjet Paper-250 φύλλα/A4/210
x 297 mm
CHP710 Χαρτί εκτύπωσης HP All-in-One Printing Paper-500
φύλλα/A4/210 x 297 mm
Q8691A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Advanced 25 φύλλα/10 x
15 cm χωρίς περίγραμμα
*Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του
προϊόντος
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης UG062E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG187E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG235E HP Care Pack, υπηρεσία υποστήριξης εξοπλισμού με επιστροφή
στη βάση, 3 έτη. (UG235E: Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία,
Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της
Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία. UG062E/UG187E: υπόλοιπη Ευρώπη).
Ισχύς

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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