Printer HP Deskjet 3000

Printer HP Deskjet 3000 on mõeldud kasutajatele, kes
soovivad töökindlat ja lihtsasti häälestatavat traadita
printerit, mis on taskukohane ja kasutajasõbralik ning
võimaldab igapäevaste dokumentide muretut ja
kvaliteetset printimist ja ühiskasutust.

Traadita ühendus annab vabaduse printida
kodus praktiliselt kõikjal.1

Nautige parimat töökindlust ja
energiasäästufunktsioone.

● Kasutage raadiovõrgu saatjat-vastuvõtjat ja jagage
printerit mitme laua- või sülearvuti vahel ning printige
kodus praktiliselt kõikjal.1

● Tegu on töökindla ja taskukohase maailmas enim
müüdud printerimargiga.4

● Traadita ühenduse kiirhäälestuse abil käib traadita
võrku ühendamine kiiresti ja mugavalt.2

● See standardiga ENERGY STAR® ühilduv printer
aitab säästa energiat – eelmiste seadmetega
võrreldes kulutatakse poole vähem energiat.

● Indikaatori abil saate traadita võrgu signaalitugevust
hõlpsalt vaadata.

● Mõelge keskkonnale – see HP Deskjet printer on
35% ulatuses valmistatud ümbertöödeldud plastist.

● Seade on kiirelt ja hõlpsalt häälestatav ning käivitub
ja seiskub sekunditega, säästes seeläbi aega.

● Üheaastane piiratud garantii ning HP Total Care'i
nõuanded ja tugi tagavad teie meelerahu.

See ruumisäästlik ja kasutajasõbralik printer
vastab kõigile teie prindivajadustele.
● Stiilne ja ruumisäästlik disain tähendab, et võite
printeri panna kuhu tahes.
● Kalendrite, mängude ja muu sarnase printimiseks
ilma arvutita vajutage nuppu HP Quickform.
● Jälgige prinditööde edenemist ja tinditaset otse
sisseehitatud ekraanilt.
● Kuni 2,5 korda rohkem mustvalgeid ja 2 korda
rohkem värvilisi prinditud lehekülgi valikuliste
suuremahuliste tindikassettide abil.3
● Valmistatud keskkonnasäästlikult – seadme koostamisel on 35% ulatuses
kasutatud ümbertöödeldud plasti.
● Madal energiatarve: energiatarvet unerežiimis võib võrrelda kellraadio
energiatarbega.

Vastab standardile ENERGY STAR®

Palun andke arvutiseadmed ja prinditarvikud ringlusse. Lisateavet selle kohta,
kuidas seda teha, leiate meie veebisaidilt.

1Traadita ühenduse jõudlus sõltub füüsilisest keskkonnast ja pääsupunkti kaugusest.

2Vajab sisseehitatud WPS-tõukenupuga marsruuterit; traadita ühenduse jõudlus sõltub füüsilisest keskkonnast ja pääsupunkti kaugusest.

3Võrreldud tindikassettidega HP 301 (XL-kassetid ei kuulu komplekti, palun ostke eraldi); HP avaldatud tootlusandmete põhjal. Olenevalt kasutatavast printerist,
prinditavast sisust ja muudest teguritest võib tegelik tootlus erineda (vt www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

4Tulemused põhinevad IDC 2009. aasta tindiprinterite tarneid käsitlevate andmete põhjal.
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TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Printimise tehnoloogia
Eraldusvõime printimisel

Printimiskiirus

prindifunktsioonid

Ühilduvad tinditüübid
Prindikassettide arv
Standardsed printerikeeled
Töötsükkel (igakuine, A4)
Ühenduvus
Traadita ühenduse võimalus
Juhtpaneel
Viimistletud väljundi töötlus
Toetatud meediumi tüübid
Toetatavad kandjate formaadid
kandja soovitatav kaal
Paberi käsitsemine

Mõlemale lehepoolele printimise
võimalus
Vertikaalse joonduse täpsus
Mälu
Ühilduvad operatsioonisüsteemid
Süsteemi miinimumnõuded

Vastab programmi ENERGY STAR
nõuetele

HP termiline tindiprinter
Must (parim): Kuni 600 dpi; Värviline (parim): Kuni 4800 x 1200
optimeeritud dpi (printimisel arvutist valitud HP fotopaberile
sisenderaldusvõimega 1200 dpi)
Mustvalge (ISO): Kuni 5,5 lk/min; Värviline (ISO): Kuni 4 lk/min
Mustvalge (mustand): Kuni 20 lk/min; Värviline (mustand): Kuni 16
lk/min
Ääristeta printimine: Nr
SureSupply toega: Jah
Otseprintimise tugi: Nr
Värvainepõhine (värv); pigmendipõhine (must)
2 (1 must,1 kolmevärviline (tsüaan, magenta, kollane))
HP PCL 3 GUI
Kuni 1000 lehekülge
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Jah
Toide, prindi tühisus, Quick Forms, traadita ühendus sees/väljas, 3,8 cm
LCD-monoekraan menüü kasutamiseks ja tinditaseme kontrollimiseks
Lehesöötur
Paber (brošüür, tindiprinteripaber, tavaline), fotopaber, ümbrikud,
etiketid, kaardid (tervituskaardid), lüümikud
A4 (210 × 297 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5
(176 × 250 mm); DL-ümbrik (110 x 220 mm)
A4: 75 kuni 90 g/m²; HP ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; HP kaardid: kuni
200 g/m²; HP 10 x 15 mm fotopaber: kuni 300 g/m²
60-leheline sisendsalv; 25-leheline väljundsalv
Sisendi võimalused: kuni 60 lehte, kuni 20 kaarti, kuni 5 ümbrikku, kuni
10 lehte sildid, Kuni 15 lehte kiled, kuni 20 lehte fotopaber
Väljundvõimsused: kuni 25 lehte, kuni 20 kaarti, kuni 5 ümbrikku, kuni
10 lehte sildid; kuni 10 lehte kiled; kuni 20 lehte fotopaber
Puudub (toetuseta)
+/- 0,0051 mm
Integreeritud mälu
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* või
uuem (ainult 32-bitine); Mac OS X v10.5 või v10.6
Personaalarvuti: Windows® 7: 1 GHz 32-bitine (x86) või 64-bitine
(x64) protsessor, 1 MB (32-bitine) või 2 GB (64-bitine) RAM-i, 650 GB
vaba kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitine (x86)
või 64-bitine (x64) protsessor, 512 MB RAM-i, 750 MB vaba
kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus, USB-port,
Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* või uuem (ainult
32-bitine): mis tahes Intel® Pentium® II, Celeron® või ühilduv protsessor,
233 MHz või kõrgema taktsagedusega, 128 MB RAM-i, 300 MB vaba
kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus, USB-port,
Internet Explorer 6 või uuem. * Toetatud ainult 32-bitine versioon;
Mac: Mac OS X v10.5 või v10.6: PowerPC G4, G5 või Intel® Core
protsessor; 256 MB RAM-i; 300 MB vaba kõvakettaruumi;
CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus; USB-port
Jah

Toiteploki tüüp:Välimine
Toitenõuded:Sisendpinge: 100 – 240 V VV (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Müra
Müraemissioonid:6,4 B(A)
Töökeskkond
Töötemperatuuri vahemik:5 kuni 40 °C
Hoiukoha temperatuurivahemik:–40 kuni 60 °C
Töökeskkonna õhuniiskuse vahemik:Õhuniiskus 5–80%
(mittekondenseeruv)
Hoiukoha õhuniiskus:Õhuniiskus 5–90% (mittekondenseeruv)
Soovitatav töökeskkonna õhuniiskuse vahemik:Suhteline õhuniiskus 20
kuni 80%
Soovitatav töökeskkonna temperatuurivahemik:15 kuni 30° C
Mõõtmed
l x s x k:421 x 380 x 266 mm (tagumine salv üleval, väljastussalv all,
välja tõmbamata)
Toote kaal
2 kg
Karbi sisu
CH393B Printer HP Deskjet 3000 - J310a, HP 301 musta tindi kassett,
USB 301 kolmevärvilise tindi kassett, HP tarkvara-HP, seadistusjuhend,
viitejuhend, toiteplokk ja kaabel
Garantii
Standardne üheaastane HP piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe
valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikest seadustest.
Kulumaterjalid
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
CHP210 HP printimispaber-500 lehte/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP professionaalne matt tindiprinteripaber-150 lehte/A4/210
x 297 mm
Q8691A HP läikeline fotopaber Advanced -25 lehte/10 x 15 cm
ääristeta
Tootlusandmed leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies
või toote pakendilt
Teenuse- ja toevalikud
UG059E HP hoolduspakett, järgmisel tööpäeval vahetusteenus, kolm
aastat
UG184E HP hoolduspakett , vahetusteenus (tavaline vahetusaeg), kolm
aastat
UG232E HP hoolduspakett , poodi tagastamise teenus, kolm aastat.
(UG232E: Ainult Balti riigid, Kreeka, Poola, Türgi, Euroopa tekkivad
turud (EEM), Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari.
UG059E/UG184E: ülejäänud Euroopa maad).
Tänu usaldusväärsele toele on teile alati saadaval parim pilt. Saame täiustada teie printimis- ja
pildinduskeskkonda, kaitsta teie IT-alaseid investeeringuid ning aidata teie ettevõttel kasvada – seda tänu
HP Care Packi teenuste kaudu saadaolevale asjatundlikule ja taskukohasele toele, mis on kohandatud
just teie vajaduste järgi.
Toide

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte aadressil http://www.hp.com
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