Imprimantă HP Deskjet 3000

Imprimanta HP Deskjet 3000 este concepută pentru
utilizatorii care caută o imprimantă wireless fiabilă şi
simplu de configurat care este atât accesibilă cât şi simplu
de utilizat, uşurându imprimarea şi partajarea
documentelor de zi cu zi de înaltă calitate.

Treceţi pe wireless şi obţineţi libertatea de a
imprima practic din orice loc din casă.1

Bucuraţi-vă de performanţe fiabile şi de o gamă
de caracteristici de economisire a energiei.

● Partajaţi performanţa între mai multe PC-uri sau
computere portabile utilizând conectivitatea wireless
încorporată – imprimaţi din orice loc din casă.1

● Aveţi siguranţa performanţelor fiabile de la cea mai
vândută marcă de imprimante din lume.4

● Conectaţi reţeaua dvs. wireless imediat prin
configurarea wireless convenabilă printr-o atingere
de buton.2
● Verificaţi imediat semnalul cu indicatorul de putere
wireless.
● Se instalează chiar după scoaterea din cutie, în doar
câteva minute, porneşte în câteva secunde şi
economiseşte timp cu modul de închidere
instantanee.

● Economisiţi energie cu această imprimantă
certificată ENERGY STAR® – înjumătăţeşte
consumul de energie în comparaţie cu produsele
anterioare.
● Economisiţi resurse – această imprimantă HP
Deskjet este realizată din 35 de procente plastic
reciclat.
● Garanţia limitată de un an plus sfaturile şi asistenţa
HP Total Care vă aduc liniştea sufletească.

Economisiţi spaţiu cu o imprimantă elegantă,
simplu de utilizat, concepută pentru a se potrivi
stilului dvs. de viaţă.
● Designul elegant, care economiseşte spaţiul, face să
se poată amplasa aproape oriunde.
● Atingeţi butonul HP Quickform pentru a imprima
calendare, jocuri şi altele – totul fără un PC.
● Monitorizaţi lucrările de imprimare şi verificaţi starea
cernelii direct de pe afişajul încorporat.
● Obţineţi până la de 2,5 ori mai multe pagini
imprimate alb-negru şi de 2 ori mai multe pagini
imprimate color cu cartuşele de cerneală opţionale
de mare capacitate. 3

● Cu gândul la protejarea mediului – realizat din 35 % plastic reciclat.
● Energie redusă: modul Repaus este comparabil cu alimentarea unui radio
cu ceas.

Produs certificat ENERGY STAR®

Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de
imprimare. Aflaţi cum pe site-ul nostru Web.

1Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces.

2Necesită un ruter WPS cu un buton integrat; performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces.

3Comparativ cu cartuşele de cerneală HP 301 (cartuşele XL nu sunt incluse, se achiziţionează separat); pe baza randamentelor publicate de HP, randamentele
reale variază în funcţie de imprimanta utilizată, de imaginile imprimate şi de alţi factori (accesaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

4Rezultate bazate pe datele despre livrările de produse IDC inkjet din 2009.
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SPECIFICAŢII TEHNICE
Tehnologie de imprimare
Rezoluţie de imprimare

Viteză de imprimare
caracteristici imprimare

Tipuri de cerneală compatibile
Număr de cartuşe de imprimare
Limbaje de imprimantă standard
Volum de lucru (lunar, A4)
Conectivitate
Capabilitate wireless
Panou de control

Manipulare material finisat
Tipuri suport acceptate
Dimensiuni de suporturi acceptate
greutate recomandată pentru
suportul media
Manipulare hârtie

Opţiuni de imprimare duplex
Precizie aliniere verticală
Memorie
Sisteme de operare compatibile
Cerinţe minime de sistem

Certificat ENERGY STAR

HP Thermal Inkjet
Negru (optim): Maximum 600 dpi; Culoare (optim): Până la 4800 x
1200 dpi optimizat (în cazul imprimării de la un computer pe anumite
tipuri de hârtie foto HP şi cu intrare de 1200 dpi)
Negru (ISO): Până la 5,5 ppm; Color (ISO): Până la 4 ppm
Negru (ciornă): Până la 20 ppm; Color (ciornă): Până la 16 ppm
Imprimare fără chenar: Nu
SureSupply acceptat: Da
Imprimare directă acceptată: Nu
Pe bază de coloranţi (color); pe bază de pigmenţi (negru)
2 (1 negru, 1 tricolor /cyan, magenta, galben)
HP PCL 3 GUI
Până la 1000 pagini
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Da
Alimentare, revocare imprimare, Quick Forms, Pornire/Oprire wireless,
afişaj LCD monocrom de 3,8 cm pentru meniul imprimantei şi starea
nivelului de cerneală
Sheetfed
Hârtie (pentru broşuri, inkjet, simplă), hârtie foto, plicuri, etichete, cartele
(felicitări), folii transparente
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); Plicuri DL (110 x 220 mm)
A4: 75 – 90 g/m²; Plicuri HP: 75 – 90 g/m²; cartele HP: până la 200
g/m²; hârtie foto HP 10 x 15 cm: până la 300 g/m²
Tavă de intrare de 60 de coli; Tavă de ieşire de 25 de coli
Capacităţi de intrare: Până la 60 de coli, Până la 20 de carduri, Până
la 5 plicuri, Până la 10 coli etichete, Până la 15 coli folii transparente,
Până la 20 de coli hârtie foto
Capacităţi de ieşire: Până la 25 de coli, Până la 20 de carduri, Până la
5 plicuri, Până la 10 coli etichete; Până la 10 coli folii transparente;
Până la 20 de coli hârtie foto
Niciunul (neacceptat)
+/- 0,0051 mm
Memorie integrată
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* sau
superior (numai pe 32 de biţi); Mac OS X v10.5 sau v10.6
PC: Windows® 7: Procesor de 1 GHz, 32 de biţi (x86) sau 64 de biţi
(x64), RAM de 1 GB (32 de biţi) sau 2 GB (64 de biţi), 650 MB spaţiu
pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la Internet, port USB,
Internet Explorer; Windows Vista®: Procesor de 800 MHz, 32 de biţi
(x86) sau 64 de biţi (x64), 512 MB RAM, 750 MB spaţiu pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la Internet, port USB, Internet
Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* sau superior (numai pe 32
de biţi): orice procesor Intel® Pentium® II, Celeron® sau compatibil, 233
MHz sau superior, 128 MB RAM, 300 MB spaţiu pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune la Internet, port USB, Internet Explorer 6
sau superior. *Acceptă numai 32 de biţi;
Mac: Mac OS X v10.5 sau v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel®
Core; 256 MB RAM; 300 MB spaţiu disponibil pe hard disk; unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet; port USB
Da

Tip sursă de alimentare:Extern
Cerinţe de alimentare:Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Acustică
Emisii de putere acustică:6,4 B(A)
Mediu de funcţionare
Temperatură de funcţionare:5 la 40º C
Variaţie temperatură stocare:-40 la 60° C
Umiditate de funcţionare:5 – 80% umidit. rel. (fără condensare)
Umiditate stocare:5 – 90% umidit. rel. (fără condensare)
Interval de umiditate de funcţionare recomandat:20 - 80% RH
Temperatură de funcţionare recomandată:15 la 30º C
Dimensiunile produsului
l x a x î:421 x 380 x 266 mm (tava posterioară în sus, tava de ieşire în
jos, nu extinse)
Greutate produs
2 kg
Ce se găseşte în cutie
CH393B Imprimantă HP Deskjet 3000 - J310a, cartuş de cerneală HP
301 negru, cartuş de cerneală HP 301 tricolor, cablu USB, CD cu
software HP, ghid de configurare, ghid de referinţă, sursă şi cablu de
alimentare
Garanţie
Un an garanţie standard limitată pentru hardware HP. Opţiunile de
garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi
cerinţele legislaţiei locale.
Consumabile
CH561EE Cartuş de cerneală HP 301 negru
Capacitateea medie a cartuşului 190 pagini*
CH562EE Cartuş de cerneală HP 301 tricolor
Capacitateea medie a cartuşului 165 pagini*
CH563EE Cartuş de cerneală HP 301XL negru
Capacitateea medie a cartuşului 480 pagini*
CH564EE Cartuş de cerneală HP 301XL tricolor
Capacitateea medie a cartuşului 330 pagini*
CHP210 Hârtie HP pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm
Q6593A Hârtie inkjet HP Professional mată - 200 coli/A4/210 x 297
mm
Q8691A Hârtie foto HP Advanced lucioasă - 25 coli/10 x 15 cm fără
margini
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj
Opţiuni de service şi asistenţă
UG059E HP Care Pack, serviciu de înlocuire în următoarea zi lucrătoare,
3 ani
UG184E HP Care Pack, serviciu de înlocuire (durată standard de
returnare), 3 ani
UG232E HP Care Pack, serviciu de returnare la depozit, 3 ani.
(UG232E: doar ţările baltice, Grecia, Polonia, Turcia, EEM, Slovenia,
Republica Cehă, Slovacia, Ungaria. UG059E/UG184E: restul Europei)
Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente
IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi
adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.
Alimentare curent

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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