Spausdintuvas „HP Deskjet 3000“

„HP Deskjet 3000“ spausdintuvas skirtas privatiems
vartotojams, ieškantiems paprasto ir nebrangaus
spalvinio spausdintuvo patikimai spausdinti kasdien
taupant lėšas.

Pasinaudokite belaidžio tinklo teikiama laisve
spausdinti iš bet kurios vietos namuose1.

Mėgaukitės patikimu veikimu ir gausybe
energijos taupymo funkcijų.

● Per įtaisytą belaidį ryšį galite dalintis spausdintuvu
tarp kelių kompiuterių – iš bet kokios kambario ar
namo vietos.1

● Būkite užtikrinti lyderiaujančio prekės ženklo
spausdintuvo funkcionalumu.4

● Dėl patogaus vieno mygtuko nustatymo neužtruksite
prisijungti prie belaidžio tinklo.2

● Šis ENERGY STAR® spausdintuvas sunaudoja
perpus mažiau energijos lyginant su ankstesniais
produktais.

● Žvilgtelėję į belaidžio ryšio indikatorių akimirksniu
patikrinkite signalą.

● Tausokite išteklius – šis „HP Deskjet“ 35 procentų
pagamintas iš perdirbamo plastiko.

● Vos ištraukę iš pakuotės sumontuosite per kelias
minutes, įsijungia per kelias sekundes, be to, sutaupo
laiko greitai išsijungdamas.

● Būkite ramūs su ribota 1 metų garantija ir „HP Total
Care“ palaikymu ir patarimais.

Sutaupykite vietos dėl stilingo, paprasto naudoti
dizaino, kuris puikiai tiks jūsų gyvenimo būdui.
● O kadangi jis tiek stilingas, tiek kompaktiškas,
puikiai priderinsite beveik bet kur.
● Norėdami spausdinti kalendorius, žaidimus ir dar
daugiau tiesiog spustelėkite „HP Quickform“
mygtuką.
● Įtaisytame ekrane galite stebėti spausdinimo užduotis
ir rašalo likutį.
● iki 2,5 k. daugiau nespalvotai ir iki 2 k. – spalvotai
su pasir. didelės talpos XL rašalo kasetėmis.3

● Sukurtas galvojant apie aplinkos apsaugą: 35 % iš perdirbamo plastiko.
● Naudoja mažai energijos: laukimo režimu naudoja tiek pat, kiek ir
žadintuvas.

„ENERGY STAR®“ kvalifikacijos produktas

Perdirbkite savo kompiuterinę aparatinę techniką ir spausdinimo atsargas.
Sužinokite mūsų tinklalapyje.

1Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško.

2Reikia WPS maršrutizatoriaus su integruotu mygtuku; darbo našumas bevieliame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo nuo prieigos taško.

3Lyginant su HP 301 rašalo kasetėmis (XL dydžio kasetės nepridedamos, jas reikia įsigyti atskirai); remiantis HP paskelbtu našumu, tikras našumas spausdinant
įvairiais spausdintuvais įvairius spaudinius gali skirtis (Žr. www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

4Rezultatai pagal IDC rašalinių spausdintuvų tiekimo duomenis 2009 metais.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Spausdinimo technologija
Spausdinimo raiška

Spausdinimo sparta
spausdinimo funkcijos

Suderinami rašalo tipai
Spausdinimo kasečių skaičius
Standartinės spausdinimo kalbos
Darbo ciklas (mėnesinis, A4)
Jungiamumas
Belaidžio ryšio galimybės
Valdymo pultas

Atliktų spaudinių apdorojimas
Tinkami laikmenų tipai
Tinkami laikmenų matmenys
rekomenduojamas laikmenos svoris
Popieriaus tvarkymas

Dvipusio spausdinimo pasirinktys
Vertikalaus lygiavimo tikslumas
Atmintis
Suderinamos operacinės sistemos
Minimalūs sistemos reikalavimai

Atitinka „ENERGY STAR“
reikalavimus

HP terminis „Inkjet“
Nespalvotas (geriausios kokybės): Iki 600 dpi; Spalvotas (geriausios
kokybės): 4800 x 1200 optimizuotų tc raiška (sp. iš kompiuterio ant kai
kurių HP fotopopierių 1200 tc raiškos atvaizdus)
Nespalvotas (ISO): Iki 5,5 ppm; Spalvotas (ISO): Iki 4 ppm
Nespalvotas (juodr.): Iki 20 ppm; Spalvotas (juodr.): Iki 16 ppm
Spausdinimas be paraščių: Ne
Suderinamumas su „SureSupply“: Taip
Suderinamumas su tiesioginio spausdinimo funkcija: Ne
Dažų pagrindo (spalvota); pigmento pagrindo (juoda)
2 (1 juoda, 1 trijų spalvų rašalo kasetė / žydra, rausva, geltona)
HP PCL 3 GUI
Iki 1000 puslapių
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Taip
Maitinimo, spausdinimo atšaukimo, „Quick Forms“, belaidio ryšio
įj./išj., 3,8 col. nesp. LCD ekranas spausdinuvo meniu ir rašalo lygiui
rodyti
Lapų tiek.
Popierius (brošiūrų, rašaliniams sp., paprastas), fotopopierius, vokai,
etiketės, kortelės, skaidrės
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL vokas (110 x 220 mm)
A4: nuo 75 iki 90 g/m²; HP vokai: nuo 75 iki 90 g/m²; HP atvirukai: iki
200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopopierius: iki 300 g/m²
60 lapų įvesties dėklas; 25 lapų išvesties dėklas
Tiekimo dėklo talpa: Iki 60 lapų, Iki 20 kortelių, Iki 5 vokų, Iki 10 lapų
etiketės, Iki 15 lapų skaidrės, Iki 20 lapų fotopopierius
Išvesties dėklo talpa: Iki 25 lapų, Iki 20 kortelių, Iki 5 vokų, Iki 10 lapų
etiketės; Iki 10 lapų skaidrės; Iki 20 lapų fotopopierius
Nėra (nepalaikoma)
+ / - 0,0051 mm
Integruotoji atmintis
„Windows® 7“, „Windows Vista®“, „Microsoft® Windows® XP (SP2)“*
ar naujesnė (tik 32 bitų); „Mac OS X“ v10.5 arba v10.6
Kompiuteris: „Windows® 7": 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64)
procesorius, 1 MB (32 bitų) arba 2 GB (64 bitų) RAM, 650 GB vietos st.
diske, CD-ROM / DVD įrenginys arba interneto ryšys, USB prievadas,
„Internet Explorer“; „Windows Vista®“: 800 MHZ 32 bitų (x86) arba 64
bitų (x64) procesorius, 512 MB RAM, 750 MB laisvos vietos st. diske,
CD-ROM / DVD įtaisas, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Microsoft®
Windows® XP“ (SP2)* ar naujesnė (tik 32 bitų): bet koks „Intel®
Pentium® II“, „Celeron®“ ar suderinamas procesorius, 233 MHz ar
daugiau, 128 MB RAM, 300 MB vietos st. diske, CD-ROM / DVD
įrenginys arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer 6“ ar
naujesnė. *Palaiko tik 32 bitų versiją;
„Mac“: „Mac OS X“ v10.5 arba v10.6: „PowerPC“ G4, G5 arba
„Intel® Core“ procesorius; 256 MB RAM; 300 MB laisvos vietos st.
diske; CD-ROM / DVD diskas arba interneto ryšys; USB prievadas
Taip

Maitinimo tipas:Išorinis
Maitinimo reikalavimai:Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%),
50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Akustika
Akustinės galios emisija:6,4 B(A)
Darbinė aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas:Nuo 5 iki 40 ºC
Saugojimo temperatūros diapazonas:Nuo 40 °C iki 60 °C
Darbinės drėgmės diapazonas:5- 80% sant. dr. (be kond.)
Laikymo aplinkos drėgmė:5- 90% sant. dr. (be kond.)
Rekomenduojamos darbinės drėgmės diapazonas:Nuo 20 iki 80% RH
Rekomenduojamos darbinės temperatūros diapazonas:Nuo 15° iki 30°
C
Gaminio matmenys
plotis x gylis x aukštis:421 x 380 x 266 mm (gal. dėklas pakeltas, išv.
dėklas nuleistas, nepailgintas)
Produkto svoris
2 kg
Kas yra dėžėje
CH393B Spausdintuvas „HP Deskjet 3000 – J310a“, HP 301 juodo
rašalo kasetė, HP 301 trijų spalvų rašalo kasetė, USB laidas, HP pr.
įrangos CD diskas, sąrankos vadovas, nuorodų vadovas, maitinimo
šaltinis ir laidas
Garantija
St. vienerių metų ribota HP garantija techninei įrangai. Garantija ir
paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir
vietinių teisės reikalavimų.
Atsargos
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 spausdin. popierius, 500 vnt./A4/210 x 297 mm
Q6593A HP profesionalus matinis „Inkjet“ popierius, 150 vnt./A4/210
x 297 mm
Q8691A HP pagerint. blizgus nuotraukų popierius, 25 vnt./10 x 15 cm
be rėmelių
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama
www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Techninio aptarnavimo ir palaikymo UG059E HP palaikymo paketas, pakeitimas kitą darbo dieną, 3 metai
parinktys
UG184E HP palaikymo paketas, pakeitimo tarnyba (st. aptarnavimo
laikas), 3 metai
UG232E HP palaikymo paketas, grąžinimas į sandėlį, 3 metai.
(UG232E: tik Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai, Turkijai, EEM,
Slovėnijai, Čekijos Respublikai, Slovakijai, Vengrijai.
UG059E/UG184E: Likusiai Europos daliai)
Apskaičiuokite patikimą atramą, kad būtų gautas geriausios kokybės atvaizdas. Mes galime padėti jums
išplėsti spausdinimo ir atvaizdavimo aplinką, saugoti jūsų IT investicijas ir plėsti jūsų verslą su prieinamu,
asmeniniu ir pagal jūsų poreikius pritaikytu palaikymu naudojantis „HP Care Pack“ palaikymo tarnybos
paslaugomis.
Galia

Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje adresu http://www.hp.com
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