Εκτυπωτής HP Deskjet 3000

Ο εκτυπωτής HP Deskjet 3000 έχει σχεδιαστεί για τους
χρήστες που αναζητούν έναν αξιόπιστο και εύκολο στην
εγκατάσταση ασύρματο εκτυπωτή που να είναι
οικονομικός, εύχρηστος και να διευκολύνει την εκτύπωση
και κοινή χρήση καθημερινών εγγράφων υψηλής
ποιότητας.

Συνδεθείτε ασύρματα και απολαύστε ελευθερία
εκτύπωσης από οπουδήποτε στο σπίτι1.

Απολαύστε αξιόπιστη απόδοση και λειτουργίες
εξοικονόμησης ενέργειας.

● Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή από πολλούς
επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές, χάρη στην
ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα, και
εκτυπώστε από οπουδήποτε στο σπίτι1.

● Αξιόπιστη απόδοση από την κορυφαία σε πωλήσεις
μάρκα εκτυπωτών στον κόσμο4.

● Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυό σας σε χρόνο μηδέν
χάρη στη βολική ασύρματη σύνδεση με το πάτημα
ενός κουμπιού2.

● Εξοικονομήστε ενέργεια με αυτόν τον εκτυπωτή με
πιστοποίηση ENERGY STAR®. Μειώνει τη χρήση
ενέργειας στο μισό συγκριτικά με τα προηγούμενα
προϊόντα.

● Ελέγξτε το σήμα στη στιγμή με την ένδειξη ισχύος
ασύρματου σήματος.

● Εξοικονομήστε πόρους: αυτός ο εκτυπωτής HP
Deskjet έχει κατασκευαστεί κατά 35% από
ανακυκλωμένο πλαστικό.

● Εγκαθίσταται σε λίγα μόλις λεπτά, ενεργοποιείται σε
δευτερόλεπτα και εξοικονομεί χρόνο και με άμεση
απενεργοποίηση.

● Απολαύστε τη σιγουριά με την περιορισμένη εγγύηση
ενός έτους και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και
υποστήριξης HP Total Care.

Εξοικονομήστε χώρο με έναν κομψό και
εύχρηστο εκτυπωτή που έχει σχεδιαστεί για να
ταιριάζει με τον τρόπο ζωής σας.
● Χάρη στην κομψή σχεδίαση μικρού μεγέθους,
μπορείτε να τον τοποθετήσετε σχεδόν οπουδήποτε.
● Πατήστε το κουμπί HP Quickform για να εκτυπώσετε
ημερολόγια, παιχνίδια και πολλά άλλα, χωρίς
υπολογιστή.
● Παρακολουθήστε τις εργασίες εκτύπωσης και ελέγξτε
τη μελάνη απευθείας από την ενσωματωμένη οθόνη.
● Έως 2,5 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες και έως 2
φορές περισσότερες έγχρωμες σελίδες με τα
προαιρετικά δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας.3

● Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον. Κατασκευασμένος κατά 35% από
ανακυκλωμένο πλαστικό.
● Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: η λειτουργία αδράνειας είναι συγκρίσιμη με
την τροφοδοσία ενός ραδιοφώνου-ρολογιού.

Προϊόν με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς στην
τοποθεσία μας στο web.

1Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης.

2Απαιτείται δρομολογητής WPS με ενσωματωμένο κουμπί. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το
σημείο πρόσβασης.

3Συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 301 (τα δοχεία XL δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά). Βάσει των δημοσιευμένων αποδόσεων της HP. Οι

πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή, τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες (δείτε www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

4Τα αποτελέσματα βασίζονται σε δεδομένα διάθεσης προϊόντων IDC inkjet για το 2009.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη):
Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi (εκτύπωση από
υπολογιστή σε επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και με 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
χαρακτηριστικά εκτύπωσης
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι
Υποστήριξη SureSupply: Ναι
Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης: Όχι
Συμβατοί τύποι μελάνης
Μελάνη τύπου dye (έγχρωμη), τύπου pigment (μαύρο)
Αριθμός δοχείων μελανιού
2 (1 μαύρο, 1 τριών χρωμάτων/κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
HP PCL 3 GUI
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Έως 1000 σελίδες
Συνδεσιμότητα
1 USB 2.0, 1 Wi-Fi 802.11b/g/n
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι
Πίνακας ελέγχου
Κουμπιά λειτουργίας, ακύρωσης εκτύπωσης, γρήγορων φορμών και
ενεργ./απενεργ. ασύρμ. λειτουργίας, μονόχρωμη LCD 3,8 cm για μενού
εκτυπωτή και στάθμη μελάνης
Χειρισμός ολοκληρωμένων
Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ανάλυση εκτύπωσης

εκτυπώσεων

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
συνιστώμενο βάρος μέσων
Χειρισμός χαρτιού

Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψεως
Ακρίβεια κάθετης ευθυγράμμισης
Μνήµη
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Πιστοποίηση ENERGY STAR

Χαρτί (φυλλάδιο, inkjet, απλό), φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες,
κάρτες (ευχετήριες), διαφάνειες
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5
(176 x 250 mm), Φάκελος DL (110 x 220 mm)
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 300 g/m²
δίσκος εισόδου 60 φύλλων· Δίσκος εξόδου 25 φύλλων
Χωρητικότητες εισόδου: Έως 60 φύλλα, Έως 20 κάρτες, Έως 5 φάκελοι,
Έως 10 φύλλα ετικέτες, Έως 15 φύλλα διαφάνειες, Έως 20 φύλλα
φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητες εξόδου: Έως 25 φύλλα, Έως 20 κάρτες, Έως 5 φάκελοι,
Έως 10 φύλλα ετικέτες; Έως 10 φύλλα διαφάνειες; Έως 20 φύλλα
φωτογραφικό χαρτί
Καμία (δεν υποστηρίζεται)
+/- 0,0051 mm
Ενσωματωμένη μνήμη
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* ή
νεότερη έκδοση (μόνο σε 32 bit), Mac OS X v10.5 ή v10.6
Υπολογιστής: Windows® 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit
(x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), 650 MB χώρος 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), μνήμη RAM 512 MB, 750 MB χώρος στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet
Explorer. Microsoft® Windows® XP (SP2)* ή νεότερη έκδοση (μόνο 32
bit): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός
επεξεργαστής, 233 MHz ή ισχυρότερος, μνήμη RAM 128 MB, 300 MB
χώρος 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, μνήμη RAM 256 MB, 300 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB
Ναι

Τύπος τροφοδοτικού:Εξωτερική
Απαιτήσεις ισχύος:Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3 Hz)
Θόρυβος
Εκπομπές ακουστικής ισχύος:6,4 B(A)
Περιβάλλον λειτουργίας
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:5 έως 40°C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης:-40 έως 60º C
Όρια υγρασίας λειτουργίας:5-80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία αποθήκευσης:5-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας:20 έως 80% RH
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:15 έως 30ºC
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ:421 x 380 x 266 mm (πίσω δίσκος επάνω, δίσκος εξόδου
κάτω, μη εκτεταμένοι)
Βάρος προϊόντος
2 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
CH393B Εκτυπωτής HP Deskjet 3000 - J310a, δοχείο μαύρης μελάνης
HP 301, δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 301, καλώδιο USB, CD με
λογισμικό HP, οδηγός εγκατάστασης, οδηγός αναφοράς, τροφοδοτικό
και καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση
Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές
εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και
τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.
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*
CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φ./A4/210 x 297 mm
Q6593A Ματ χαρτί HP Professional Inkjet 200 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 UG059E HP Care Pack , αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3
έτη
UG184E HP Care Pack, αντικατάσταση (τυπικός χρόνος απόκρισης), 3
έτη
UG232E HP Care Pack , επιστροφή στην αποθήκη, 3 έτη. (UG232E:
Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες
Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία.
UG059E/UG184E: υπόλοιπη Ευρώπη)
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.
Ισχύς

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