Tlačiareň HP Deskjet 3000

Tlačiareň HP Deskjet 3000 je určená pre tých, ktorí
hľadajú spoľahlivú a cenovo dostupnú bezdrôtovú
tlačiareň s jednoduchou inštaláciou a obsluhou na
jednoduchú tlač a zdieľanie kvalitných každodenných
dokumentov.

Prejdite na bezdrôtové pripojenie a doprajte si
slobodu tlače takmer z ľubovoľného miesta v
domácnosti.1
● Zdieľajte výkon na viacerých stolných alebo
prenosných počítačoch pomocou integrovaného
bezdrôtového pripojenia – tlačte z ľubovoľného
miesta v domácnosti.1
● Pripojte sa k bezdrôtovej sieti za okamih s
pohodlným nastavením bezdrôtovej siete jedným
tlačidlom.2
● Skontrolujte signál v okamihu pomocou indikátora
intenzity bezdrôtového signálu.

Vychutnávajte si spoľahlivý výkon a širokú
škálu funkcií šetriacich energiu.
● Buďte si istí spoľahlivým výkonom od
najpredávanejšej značky tlačiarní na svete4.
● Šetrite energiu s touto tlačiarňou spĺňajúcou normu
ENERGY STAR® – znižuje spotrebu energie na
polovicu v porovnaní s predchádzajúcimi
produktmi.
● Šetrite zdroje – táto tlačiareň HP Deskjet je z 35
percent vyrobená z recyklovaného plastu.
● Zbavte sa starostí s jednoročnou obmedzenou
zárukou a radami a podporou HP Total Care.

● Inštaluje sa behom pár minút od vybalenia, zapne sa
za pár sekúnd a čas ušetrí aj pomocou okamžitého
vypnutia.

Šetrite miesto so štýlovou tlačiarňou s
jednoduchou obsluhou vyvinutou pre váš životný
štýl.
● Štýlový, priestorovo úsporný dizajn znamená, že ju
môžete umiestniť takmer všade.
● Dotknite sa tlačidla HP Quickform a tlačte kalendáre,
hry a pod. – všetko bez počítača.
● Monitorovanie tlačových úloh a kontrola stavu
atramentu priamo z tlačiarne.
● Získajte až 2,5-krát viac čiernobielych a 2-krát viac
farebných strán vďaka voliteľným veľkokapacitným
atramentovým kazetám.3

● Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie – z 35% vyrobené z
recyklovaného plastu.
● Nízka spotreba: režim spánku je porovnateľný so zapnutím rádiobudíka.

Spĺňa požiadavky normy ENERGY STAR®

Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Bližšie
informácie nájdete na našej webovej stránke.

1Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu.

2Vyžaduje WPS smerovač s integrovaným tlačidlom; bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu.

3V porovnaní s atramentovými kazetami HP 301 (XL kazety nie sú súčasťou dodávky, zakúpte samostatne); založené na publikovanej výťažnosti HP, aktuálna
výťažnosť sa líši podľa používania tlačiarne, vytlačených obrázkov a iných faktorov (pozri www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

4Výsledky založené na údajoch IDC o predaji atramentových produktov v roku 2009.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Technológia tlače
Rozlíšenie pri tlači

Rýchlosť tlače
funkcie tlače

Kompatibilné typy atramentov
Počet tlačových zásobníkov
Štandardné jazyky tlačiarne
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Konektivita
Možnosti bezdrôtového pripojenia
Ovládací panel
Spracovanie dokončeného výstupu
Podporované typy médií
Podporované veľkosti médií
Odporúčaná hmotnosť média
Manipulácia s papierom

Možnosti duplexnej tlače
Presnosť vertikálneho zarovnania
Pamäť
Kompatibilné operačné systémy
Minimálne požiadavky na systém

Spĺňa normu ENERGY STAR

Termálna atramentová tlačiareň HP
Čierna (najlepšia): Až 600 dpi; Farebná (najlepšia): Optimalizované
rozlíšenie 4800 x 1200 dpi (tlač z počítača na vybrané fotopapiere HP
a pri vstupnom rozlíšení 1200 dpi)
Čierna (ISO): Až 5,5 str./min.; Farebná (ISO): Až 4 str./min.
Čierna (koncept): Až 20 str./min.; Farebná (koncept): Až 16 str./min.
Tlač bez okrajov: Nie
Podporovaný softvér SureSupply: Áno
Podporovaná priama tlač: Nie
Na báze farbiva (farebný); na báze pigmentu (čierny)
2 (1 čierna, 1 trojfarebná (azúrová, purpurová, žltá))
HP PCL 3 GUI
Až 1000 strán
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Áno
Napájanie, Zrušenie tlače, Quick Forms, Zap./Vyp. bezdrôtovej, 3,8 cm
čiernobiely LCD displej pre menu tlačiarne a stav úrovne atramentu
Priechodzie
Papier (brožúra, pre atramentovú tlačiareň, kancelársky), fotopapier,
obálky, štítky, karty (pohľadnice), priehľadné fólie
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); Obálka DL (110 x 220 mm)
A4: 75 až 90 g/m²; Obálky HP: 75 až 90 g/m²; Karty HP: do 200
g/m²; Fotografický papier HP formátu 10 × 15 cm: až 300 g/m²
vstupný zásobník na 60 listov; Výstupný zásobník na 25 listov
Vstupné kapacity: Až 60 hárkov, Až 20 kariet, Až 5 obálok, Až 10
hárkov menovky, Až 15 hárkov priesvitné fólie, Až 20 listov fotografický
papier
Výstupné kapacity: Až 25 hárkov, Až 20 kariet, Až 5 obálok, Až 10
hárkov menovky; Až 10 hárkov priesvitné fólie; Až 20 listov fotografický
papier
Žiadne (nie je podporované)
+/- 0,0051 mm
Integrovaná pamäť
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* alebo
vyššie (iba 32-bitový); Mac OS X v10.5 alebo v10.6
Osobný počítač: Windows® 7: Procesor 1 GHz 32-bitový (x86) alebo
64-bitový (x64), 1 GB (32-bitový) alebo 2 GB (64-bitový) RAM, 650 MB
miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo internetové
pripojenie, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: Procesor 800
MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 512 MB RAM, 750 MB
miesta na disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie,
USB port, Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* alebo
novší (iba 32-bitový): akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron®
alebo kompatibilný, 233 MHz alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM,
300 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD
alebo internetové pripojenie, USB port, Internet Explorer 6 alebo novší.
*Podporuje iba 32-bitový systém;
Mac: Mac OS X v10.5 alebo v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 alebo
Intel® Core; 256 MB RAM; 300 MB voľného miesta na pevnom disku;
Jednotka CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie; USB port
Áno

Typ napájacieho zdroja:Externé
Požiadavky na napájanie:Vstupné napätie: 100 až 240 V str.
(+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Akustika
Emisie Akustického Výkonu:6,4 B(A)
Prevádzkové prostredie
Povolená teplota prevádzkového prostredia:5 až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt:-40 až 60° C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia:Rel. vlhkosť 5 – 80% (bez
kondenzácie)
Skladovacia vlhkosť:Rel. vlhkosť 5 – 90% (bez kondenzácie)
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt:15 až 30 °C
Rozmery produktov
d x v x š:421 x 380 x 266 mm (zadný zásobník hore, výstupný
zásobník dolu, nevysunutý)
Hmotnosť produktu
2 kg
Čo je v krabici
CH393B Tlačiareň HP Deskjet 3000 - J310a, čierna atramentová kazeta
HP 301, trojfarebná atr. kazeta HP 301, kábel USB, disk CD so
softvérom HP, inštalačná príručka, referenčná príručka, napájací zdroj a
kábel
Záruka
Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti
záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych
predpisov.
Doplnky
CH561EE Čierna atramentová kazeta HP 301
Priemerná výdatnosť kazety 190 strán*
CH562EE Trojfarebná atramentová kazeta HP 301
Priemerná výdatnosť kazety 165 strán*
CH563EE Čierna atramentová kazeta HP 301XL
Priemerná výdatnosť kazety 480 strán*
CH564EE Trojfarebná atramentová kazeta HP 301XL
Priemerná výdatnosť kazety 330 strán*
CHP210 Papier do tlačiarne HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm
Q6593A Profesionálny matný papier HP pre atramentové tlačiarne –
200 listov/A4/210 x 297 mm
Q8691A Zdokonalený lesklý fotografický papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -25 listov/10 x 15 cm, bez okrajov
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Možnosti servisu a podpory
UG059E HP Care Pack, výmena v nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG184E HP Care Pack, výmena (štandardný čas vybavenia), 3 roky
UG232E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky. (UG232E: Len
pobaltské krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko, Maďarsko. UG059E/UG184E: zvyšok
Európy)
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť
vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám
prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Zdroj

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
Tlačiareň HP Deskjet 3000 CH393B
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