HP Deskjet 3000 nyomtató

A HP Deskjet 3000 nyomtatót azoknak a felhasználóknak
tervezték, akik megbízható, egyszerűen telepíthető és
használható, kedvező árú nyomtatót keresnek a jó
minőségű hétköznapi doumentumok nyomtatáshoz és
megosztásához.

A vezeték nélküli megoldás választása
szabadságot ad a lakás szinte bármely pontjáról
történő nyomtatáshoz.1
● A beépített vezeték nélküli csatlakozás használatával
a teljesítmény több számítógép vagy noteszgép
között megosztható – a ház bármely szobájából
lehet nyomtatni.1

Megbízható teljesítmény és sokféle
energiakímélő funkció.
● Megbízható teljesítmény a világ legkelendőbb
nyomtatómárkájától.4
● Ez az ENERGY STAR® minősítésű nyomtató
energiát takarít meg – az energiafogyasztást a
korább termékekhez képest felére csökkenti.

● A vezeték nélküli funkciók kényelmes, egygombos
beállítása villámgyors csatlakozást tesz lehetővé a
vezeték nélküli hálózathoz.2

● Kíméli az erőforrásokat – ez a HP Deskjet nyomtató
35 százalékban újrahasznosított műanyagból
készült.

● A vezeték nélküli térerőkijelzéssel azonnal
ellenőrizhető a jelerősség.

● Az egyéves korlátozott garancia és a HP Total Care
tanácsadás és támogatás gondtalan használatot
biztosít.

● Kicsomagolás után rögtön, percek alatt telepíthető,
indítás után másodpercek alatt üzemkész, és az
azonnali leállítással is időt takarít meg.

Elegáns, könnyen használható, helykímélő
nyomtató, amely illeszkedik az életstílusához.
● Az elegáns, helykímélő kialakítás révén az eszköz
szinte bárhol elhelyezhető.
● A HP Quickform gomb megnyomásával naptárak,
játékok és egyéb dokumentumok nyomtathatók –
számítógép nélkül.
● A beépített kijelzőn közvetlenül megfigyelhetők a
nyomtatási feladatok és ellenőrizhető a tintaszint.
● Az opcionális, nagy kapacitású tintapatronokkal
akár két és félszer több fekete és kétszer több színes
oldal nyomtatható.3

● Környezettudatos tervezés – 35%-ban újrahasznosított műanyagból
készült.
● Kis fogyasztás: az alvó üzemmód fogyasztása összemérhető egy
ébresztőórás rádióéval.

ENERGY STAR® minősítésű termék

A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.

1A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.

2Beépített nyomógombbal rendelkező WPS útválasztót igényel; a vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.
3HP 301 tintapatronokkal összehasonlítva (az XL patronok nem tartozékok, külön vásárolhatók meg); a HP által közzétett kapacitások alapján, a tényleges
kapacitás a munkához használt nyomtatótól, a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függ (lásd: www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

4Az eredmények az IDC 2009-es, tintasugaras termékekre vonatkozó szállítmányadatain alapulnak.
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MŰSZAKI ADATOK
Nyomtatási technológia
Nyomtatási felbontás

Nyomtatási sebesség

nyomtatási jellemzők

Kompatibilis festéktípusok
Nyomtatópatronok száma
Szabvány nyomtató-parancsnyelvek
Kihasználtság (havi, A4)
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli használat
Kezelőpanel

Kész nyomat kezelés
Támogatott adathordozó-típusok
Támogatott hordozóméretek
ajánlott papírsúly
Papírkezelés

Kétoldalas nyomtatási lehetőségek
Függőleges illesztési pontosság
memória
Kompatibilis operációs rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények

ENERGY STAR minősítés

HP termál tintasugaras
Fekete (legjobb): Legfeljebb 600 dpi; Színes (legjobb): Akár 4800 x
1200 optimalizált dpi (számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén)
Fekete (ISO): Akár 5,5 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 4 oldal
percenként
Fekete (vázlat): Akár 20 oldal percenként; Színes (vázlat): Akár 16 oldal
percenként
Szegély nélküli nyomtatás: Nem
SureSupply támogatott: Igen
Közvetlen nyomtatás támogatása: Nem
Festék alapú (színes); pigment alapú fekete (fekete)
2 (1 fekete, 1 háromszínű /ciánkék, magenta, sárga)
HP PCL 3 GUI
Max. 1000 oldal
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Igen
Be/ki, nyomtatás törlése, Quick Forms funkció, vezeték nélküli be/ki, 3,8
cm-es egyszínű LCD kijelző a nyomtató menüjéhez és a
tintamennyiséghez
Lapáteresztő
Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotópapír, borítékok, címkék, kártyák
(üdvözlőlapok), fóliák
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL boríték (110 x 220 mm)
A4: 75–90 g/m²; HP borítékok: 75–90 g/m²; HP kártyák: max. 200
g/m²; HP 10 x 15 cm méretű fotópapír: max. 300 g/m²
60 lapos adagolótálca; 25 lapos kimeneti tálca
Bemeneti kapacitások: Akár 60 lap, Akár 20 kártya, Akár 5 boríték,
Akár 10 lap címkék, Akár 15 lap írásvetítő fóliák, Akár 20 lap
fényképpapír
Kimeneti kapacitások: Akár 25 lap, Akár 20 kártya, Akár 5 boríték,
Akár 10 lap címkék; Akár 10 lap írásvetítő fóliák; Akár 20 lap
fényképpapír
Nincs (nem támogatott)
+/- 0,0051 mm
Beépített memória
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* vagy
újabb (csak 32 bites); Mac OS X v10.5 vagy v10.6
PC: Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor, 1 GB (32 bites) vagy 2 GB (64 bites) RAM, 650 GB
merevlemez-terület, CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86)
vagy 64 bites (x64) processzor, 512 MB RAM, 750 MB
merevlemez-terület, CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* vagy újabb
(csak 32 bites): bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy
kompatibilis processzor, 233 MHz-es vagy gyorsabb, 128 MB RAM,
300 MB merevlemez-terület, CD-ROM/DVD meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 6 vagy újabb. *Csak 32
bites rendszert támogat;
Mac: Mac OS X v10.5 vagy v10.6: PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core
processzor; 256 MB RAM; 300 MB szabad merevlemez-terület;
CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port
Igen

Tápegység típusa:Külső
Tápellátási igény:Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Hang
Leadott hangerő értékei:6,4 B(A)
Működési környezet
Működési hőmérséklet tartomány:5–40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány:-40–60ºC
Működési páratartalom tartomány:5%–80% relatív páratartalom (nem
lecsapódó)
Tárolási páratartalom:5%–90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Javasolt működési páratartalom tartomány:20–80% relatív
páratartalom
Javasolt működési hőmérséklet tartomány:15–30ºC
A termék mérete
széles x mély x magas:421 x 380 x 266 mm (hátsó tálca fent, kimeneti
tálca lent, nem kihúzva)
A termék tömege
2 kg
A doboz tartalma
CH393B HP Deskjet 3000 nyomtató – J310a, HP 301 fekete
tintapatron, HP 301 háromszínű tintapatron, USB-kábel, HP szoftver CD,
üzembe helyezési útmutató, felhasználói kézikönyv, tápegység és
tápkábel
Garancia
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.
Kellékek
CH561EE HP 301 fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 190 oldal*
CH562EE HP 301 háromszínű tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 165 oldal*
CH563EE HP 301XL fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 480 oldal*
CH564EE HP 301XL háromszínű tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 330 oldal*
CHP210 HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP professzionális matt tintasugaras papír – 200 lap / A4 /
210 x 297 mm
Q8691A HP speciális fényes fotópapír, 25 lap / 10 x 15 cm, szegély
nélküli
A nyomtatható oldalak számát lásd a
www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék
csomagolásán
Szolgáltatási és támogatási
UG059E HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
lehetőségek
UG184E HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG232E HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, 3 év. (UG232E:
Csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM,
Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG059E/UG184E:
Európa többi részén)
A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.
Áramellátás

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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