Drukarki kolorowe HP Officejet Pro z serii
K5400

Profesjonalna jakość kolorów i koszt wydruku jednej strony niższy nawet o 50% niż w
przypadku drukarek laserowych1. Wbudowane funkcje sieciowe umożliwiają udostępnianie
laserowej prędkości do 12 str./min w czerni i 10 str./min w kolorze. Moduł druku
dwustronnego (tylko w modelach dn/dtn) zapewnia dodatkowe oszczędności.

Drukarki kolorowe HP Officejet Pro z serii K5400 zostały opracowane z myślą o małych firmach i domowych biurach
potrzebujących szybkiej i wydajnej drukarki sieciowej, która zapewniłaby profesjonalną jakość druku przy znacznie
niższym koszcie wydruku niż w przypadku porównywalnych drukarek laserowych.

Drukarka kolorowa HP Officejet
Pro K5400n

Drukarka kolorowa HP Officejet
Pro K5400dn

Drukarka kolorowa HP Officejet
Pro K5400dtn

Doskonała jakość druku w kolorze przy koszcie wydruku nawet o 50% niższym niż w przypadku urządzeń laserowych 3.
Atramenty HP Officejet pozwalają drukować profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty, broszury i grafikę nawet o 50%
taniej w przeliczeniu na stronę niż w przypadku drukarek laserowych3. Również przy drukowaniu dokumentów w czerni z
laserową jakością koszt wydruku jednej strony może być nawet o 40% niższy niż w przypadku porównywalnych drukarek
laserowych3. Zwiększ efektywność druku — opcjonalne wkłady drukujące HP 88XL Officejet pozwalają wydrukować
dwukrotnie więcej stron w czerni i są bardziej opłacalne4. Ponadto niższa cena zakupu niż porównywalnych kolorowych
drukarek laserowych5 oznacza niższy koszt inwestycji.
Imponująca prędkość druku w kolorze i w czerni umożliwia szybsze wykonywanie zadań.
Szybki druk w kolorze. Ta drukarka jest szybsza niż większość najlepszych kolorowych drukarek laserowych6 —
umożliwia drukowanie z laserową prędkością do 12 str./min w czerni i 10 str./min w kolorze, co stanowi imponujące
połączenie jakości i wydajności. Potrzebna jest jeszcze większa prędkość? Prędkość z jakością druku atramentowego do
36 str./min w czerni i 35 str./min w kolorze zapewnia wyjątkową efektywność i wygodę w codziennej pracy biurowej.
Aby uzyskiwać jeszcze lepszą jakość, używaj papierów biurowych z logo ColorLook.
Wbudowany interfejs sieciowy i inne funkcje zwiększające wydajność pozwalają zrobić więcej.
Większa wydajność całej firmy — dzięki wbudowanym funkcjom sieciowym ta wysokiej jakości, wydajna drukarka w
atrakcyjnej cenie może być udostępniana wielu stacjom roboczym. Moduł druku dwustronnego (tylko w modelach dn/dtn)
oszczędza czas i zmniejsza koszty papieru. Drugi podajnik na 350 arkuszy zwiększa łączną pojemność do 600 arkuszy
(tylko w modelu dtn), co pozwala poświęcać mniej czasu na ich ładowanie. Stabilna wydajność, niezawodność i
energooszczędność drukarki zgodnej z normą Energy Star.
1 W porównaniu z większością drukarek laserowych o cenach poniżej 1000 PLN
Więcej informacji pod adresem www.hp.com/go/OJProK5400

2 W porównaniu z większością kolorowych drukarek laserowych o cenach poniżej 1000 PLN
LQS to parametr mierzony przez HP
hp.com/go/OJProK5400.

3 W porównaniu z większością drukarek laserowych o cenach poniżej 1000 PLN

Więcej informacji pod adresem www.hp.com/go/OJProK5400
Najniższy koszt wydruku jednej strony przy użyciu wkładów atramentowych HP 88XL Officejet (nie wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić osobno)

4 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno

5 Na podstawie cen detalicznych podanych przez producenta z września 2007 r

6 W porównaniu z większością kolorowych drukarek laserowych o cenach poniżej 1000 PLN
LQS to parametr mierzony przez HP
hp.com/go/OJProK5400.

Dane techniczne

Technologia termiczna HP Inkjet
1056 dysz atramentu czarnego, 1056 dysz na każdy atrament kolorowy
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Najlepszy
Czarny tekst, A4
Do 36 str./min
Do 16 str./min
Do 5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4
Do 35 str./min
Do 15 str./min
Do 5 str./min
Pełna strona kolorowa, A4
Do 2,5 str./min
Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi w branży metodami testowania.
Procesor
ARM946, 192 MHz
Jakość druku
W czerni: Do 1200 x 1200 dpi. Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze na
specjalnym papierze fotograficznym, rozdzielczość wejściowa do 1200 x 1200 dpi
Obsługiwane systemy operacyjne
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Logo Certified for Windows Vista®; Mac
OS X wersje 10.3.9, 10.4.9, 10.5 Najnowsze sterowniki są dostępne na stronie www.hp.com/support/
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Logo Certified for Windows Vista®; Mac
OS X wersje 10.3.9, 10.4.9, 10.5, Opcjonalnie: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP (32-bitowy), XP x64, 2000 Server
Terminal Services z platformą Citrix® MetaFrame® XP w wersji Feature Release 3, 2000 Server Terminal Services z
oprogramowaniem Citrix® Presentation Server 4.0, Novell® Netware 6, Open Enterprise Server 6.5, Linux, Mac OS X (wersje
10.3.9, 10.4.9, 10.5), zgodność z Bonjour (Rendezvous)
Minimalne wymagania systemowe
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): procesor Intel® Pentium® II lub Celeron®, 128 MB pamięci RAM, 280 MB wolnego
miejsca na dysku, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32-bitowy): procesor Intel® Pentium® II lub
Celeron®, 512 MB pamięci RAM, 280 MB wolnego miejsca na dysku, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows®
x64: procesor AMD Athlon™ 64 lub Opteron™, procesor Intel® Xeon® lub Pentium® z obsługą technologii Intel® EM64T, 512
MB pamięci RAM, 280 MB wolnego miejsca na dysku, Microsoft® Internet Explorer 6.0; Windows Vista®: procesor 32-bitowy
(x86) 800 MHz lub 64-bitowy (x64), 512 MB RAM, 490 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Microsoft® Internet Explorer
7,0; napęd CD-ROM, port USB (w przypadku systemu Windows Vista® niektóre funkcje mogą być niedostępne.
www.hp.com/go/windowsvista)
Technologia druku
Liczba dysz w głowicy drukującej
Prędkość druku

Pamięć
Języki drukowania
Czcionki
Cykl pracy
Nośniki
Maksymalny obszar zadruku
Marginesy wydruku
Obsługa nośników

Zasilanie

Dołączone oprogramowanie
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Waga
Środowisko pracy

Certyfikaty

ENERGY STAR
Gwarancja

32 MB, maksymalnie: 32 MB
HP PCL3 GUI
8 wbudowanych czcionek, po 4 w pionowym i poziomym układzie strony; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (zawierają znak euro)
Do 7500Stron na miesiąc
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, papier do druku broszur, folie, etykiety, karty (katalogowe,
pocztówki), nośniki fotograficzne
215 x 355 mm
A4: górny: 3,3 mm, lewy: 3,3 mm, dolny: 3,3 mm. Druk bez marginesów: Tak (do 215 x 297 mm)
Podawanie
Pojemność
Waga
Format
nośników:
Podajnik 1:
arkusze: 250, koperty: 30,
60-105 g/m² (nośniki zwykłe), A4, A5, A6, B5, od 76 x 127 mm do 216 x
arkusze folii: 70, karty: 80
60-280 g/m² (nośniki
356 mm
specjalne), do 200 g/m² (karty)
Podajnik 2:
arkusze: 350
60-105 g/m² (nośniki zwykłe) A4, B5, od 182 x 127 mm do 216 x 356
mm
Odbiór nośników: Kartki: Do 150
Koperty: Do 15
Folie przezroczyste: do 60
Format:
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, nietypowe: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Wymagania: Napięcie wejściowe 110-127 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Zasilacz: Uniwersalny zasilacz zewnętrzny
Pobór mocy: Maks. 6,25 W (gotowość/uśpienie), maks. 36,59 W (aktywność/drukowanie), maks. 80 W
Centrum obsługi HP
Bez opakowania: 495 x 382 x 207 mm (K5400n) 495 x 466 x 207 mm (K5400dn) 495 x 485 x 298 mm (K5400dtn) W
opakowaniu: 598 x 302 x 503 mm (K5400n) 302 x 598 x 503 mm (K5400dn) 497 x 598 x 503 mm (K5400dtn)
Bez opakowania: 8,8 kg (K5400n) 9,5 kg (K5400dn) 12 kg (K5400dtn) ; W opakowaniu: 13 kg (K5400n) 14 kg (K5400dn)
17 kg (K5400dtn)
Temperatura pracy: Od 15°C do 35°C, Zalecana temperatura pracy: 20-30°C, Wilgotność podczas pracy: Wilgotność
względna od 10 do 80%, zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 15 do 75%, temperatura
przechowywania: od 40 do 60°C, wilgotność przechowywania: Wilgotność względna 5-85%, poziom szumów wg ISO 9296:
moc dźwięku: LwAd6,6 B(A) (stan aktywny), ciśnienie dźwięku: LpAm61 dB(A) (stan aktywny)
Certyfikacje EMC: Przepisy FCC nr 47 CFR, część 15, klasa B (USA), CE (Unia Europejska), ICES (Kanada), VCCI (Japonia),
MIC (Korea), BSMI (Tajwan), CCC S&E (Chiny) Bezpieczeństwo: CE (Unia Europejska), Przepisy FCC nr 47 CFR, część 15, klasa
B (USA), ICES (Kanada), VCCI (Japonia), MIC (Korea), Wymagania dotyczące produktów klasy B (Chiny), BSMI (Tajwan),
NOM-NYCE (Meksyk), GOST (Rosja), zgodność z normą IEC 60950, atest UL (USA), Zgodność z UE LVD, EN 60950, NEMKO
GS, CSA (Kanada), CCC (Chiny), C-Tick (Australia)
Tak
Standardowy roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i wsparcia są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
uwarunkowań prawnych.

Informacje o
zamawianiu
C9282A

Drukarka kolorowa HP
Officejet Pro K5400n, wkłady
atramentowe HP 88 Officejet
(czarny, błękitny, purpurowy,
żółty), głowice drukujące HP
88 Officejet (czarna i żółta,
purpurowa i błękitna),
oprogramowanie i podręcznik
użytkownika na płycie CD,
plakat z instrukcją instalacji,
kabel zasilania, gwarancja i
plakat z informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa

C8185A

Jak w przypadku modelu
K5400n plus moduł
automatycznego druku
dwustronnego HP (C9278A)
Jak w przypadku modelu
K5400n plus moduł
automatycznego druku
dwustronnego HP (C9278A)
i podajnik HP na 350
arkuszy (CB009A)

C9277A

Akcesoria
J6035G

Zewnętrzny serwer druku HP
Jetdirect 175x (USB,
10/100BaseTX)

C9278A

Duplekser HP

CB009A

Dodatkowy podajnik HP na
350 arkuszy

Materiały eksploatacyjne
C9391AE Błękitny wkład atramentowy
HP 88XL z atramentem
Vivera
C9396AE

Czarny wkład atramentowy
HP 88XL z atramentem
Vivera

C9385AE

Czarny wkład atramentowy
HP 88 z atramentem Vivera

C9387AE

Purpurowy wkład
atramentowy HP 88 z
atramentem Vivera

C9382A

Purpurowo-błękitna głowica
drukująca HP 88

C9386AE Błękitny wkład atramentowy
HP 88 z atramentem Vivera
C9388AE

Żółty wkład atramentowy
HP 88 z atramentem Vivera

C9392AE

Purpurowy wkład
atramentowy HP 88XL z
atramentem Vivera

C9393AE

Żółty wkład atramentowy
HP 88XL z atramentem
Vivera

C9381A

Czarno-żółta głowica
drukująca HP 88

Serwis i wsparcie
Pakiety serwisowe HP Care Pack:
UG075E — serwis w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym (wymiana
urządzenia), 3 lata; HP UG198E —
w ym i a n a
u r z ą d ze n i a
( c za s
standardowy), 3 years; HP UG248E —
usługa w punkcie serwisowym HP, 3
lata (UG248E: tylko: kraje bałtyckie,
Grecja, Polska, Turcja, Europejskie
Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy,
Słowacja, Węgry. UG075E/UG198E:
pozostałe kraje europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych,
nośników i akcesoriów znajduje się na stronie
www.hp.com

http://www.hp.com.pl
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