Tiskárna HP Deskjet F2280 All-in-One

Zvládněte více než jen tisk – skenujte a kopírujte s tímto spolehlivým a snadno použitelným
multifukčním zařízením. Tiskněte dokumenty, webové stránky a fotografie. Vytvářejte rychlé
barevné kopie, převádějte fotografie a papírové dokumenty na digitální soubory pomocí
vestavěného skeneru.
Multifunkční zařízení HP Deskjet F2280 (tiskárna, skener, kopírka) je určeno pro domácí uživatele hledající základní, spolehlivé a
snadno použitelné multifunkční zařízení, které nabízí vysokou užitnou hodnotu, skvělé výsledky a celou řadu jednoduchých, ale
užitečných nástrojů.
Snadné nastavení s jednoduchými ovládacími prvky a praktickým softwarem – začněte okamžitě.
Snadné nastavení a bezstarostný provoz s intuitivním softwarem HP. Využijte řadu praktických nástrojů, jako je dotykové tlačítko
pro zrušení tisku, indikátor stavu inkoustu a režim nouzového tisku, které vám umožňují tisknout, i když vám dojde inkoust. Získejte
skvělé výsledky tisku webových stránek s technologií HP Smart Web Printing2 a tiskněte fotografie se softwarem HP Photosmart
Essential2. Kompaktní design a úhledný sklápěcí podavač zajistí, že se toto všestranné zařízení vejde téměř kamkoli.
Tiskněte, skenujte a kopírujte pomocí multifunkčního zařízení vytvořeného pro každodenní použití.
Tiskněte, kopírujte a skenujte projekty, webové stránky, dokumenty a mnohem více pomocí jednoho snadno použitelného
přístroje. Kopírujte rychle – bez nutnosti zapínat počítač – rychlostí tisku až 20 str./min černobíle nebo 14 str./min barevně.
Tiskněte barevné fotografie ve vysoké kvalitě s originálními inkousty HP – vyberte si snímky bez okrajů na fotografickém papíru
ve formátu 10 x 15 cm nebo až A4 s okraji. Skenujte tradiční fotografie pro sdílení e-mailem nebo převeďte papírové
dokumenty na digitální soubory k úschově3.
Tiskněte efektivně a spolehlivě se společností HP – světově nejspolehlivější značkou tiskáren 1.
Získejte kvalitní a spolehlivý tisk, skenování a kopírování s tímto odolným multifunkčním zařízením HP Deskjet. Využijte
nejspolehlivější značky tiskáren na světě1 a osvědčené kvality řady HP Deskjet, na kterou se spoléhá více než 200 milionů
zákazníků po celém světě. Zvolte standardní kazety nebo tiskněte až 2,5krát více černých a barevných stran s volitelnými
inkoustovými kazetami s vysokou kapacitou4. S tímto zařízením odpovídajícím klasifikaci Energy Star můžete uspořit energii a
ušetřit za elektřinu.
1 Dle výběru spotřebitelů: www.hp.com/eur/idea

2 Nekompatibilní s operačními systémy Windows 2000 a Macintosh
3 Uživatelé systému Windows 2000 mohou funkci skenování používat pouze pomocí softwaru

4 Ve srovnání se standardními černými kazetami HP 21 a trojbarevnými inkoustovými kazetami HP 22; velkokapacitní inkoustové kazety HP nejsou součástí dodávky,
prodávají se samostatně.
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Technická specifikace
Tisk
Tisková technologie
Typy inkoustu
Rychlost tisku

Kvalita tisku
Tisk bez okrajů
Jazyky tiskárny
Skenování

Kopírování
Rychlost kopírování

Kapacita tisku
Typy médií
Automatický senzor pro typ papíru
Velikosti médií

Max. rozsah hmotnosti médií
Manipulace s papírem
Manipulace s médii/vstup
Duplexní tisk
Napájení
Spotřeba energie
Rozhraní a připojení
Paměť
Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Země původu
Kompatibilita s operačními systémy

ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
Na bázi barviva (barevný), pigmentový (černý)
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 20 str./min
Až 7 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 14 str./min
Až 4,7 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 83 s
Již za 90 s
Již za 125 s
(fotografický papír):
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit podle konfigurace systému, softwarového
programu a složitosti dokumentu.
Černá: Rozlišení až 1 200 dpi v černé při tisku z počítače, Barva: Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až
4 800 x 1 200 dpi při tisku z počítače a vstupním rozlišení 1 200 dpi
Ano (až 10 x 15 cm – při použití perforovaného fotografického papíru 10 x 15 cm)
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Rozlišení: Optické: Až 1 200 dpi; Hardware: Až 1 200 x 2 400 dpi; Rozšířené: Až 19 200 dpi
Maximální velikost dokumentu: 215 x 297 mm
Rychlost skenování: Barevná fotografie 10 x 15 cm do aplikace Microsoft® Word: méně než 48 s; převod celé stránky textu
(OCR) do aplikace Microsoft® Word: méně než 24 s; náhled: méně než 14 s (rychlost skenování se může měnit v závislosti na
složitosti dokumentu)
Typ: Ploché provedení; Bitová hloubka: 48bitové; Twain verze: Verze 1.1; Technologie skenování: CIS; Odstíny šedé barvy (šedá
škála): 256
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Černý text A4:
Až 20 kopií/min
Až 4 kopie/min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 14 kopií/min
Až 2,8 kopií/min
Rozlišení: Černá: Až 600 dpi; Několik kopií: Až 9; Zmenšit/zvětšit: 25 až 200 %
Až 1000 stran za měsíc
Papír (běžný, inkoustový, fotografický), obálky, fólie, štítky, karty, média HP premium, nažehlovací fólie
Ne
Standardní: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5/JIS (182 × 257 mm), B5/ISO (176 x
250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, vlastní: 78 x 127 až
216 x 356 mm
A4: 70 až 90 g/m², obálky HP: 70 až 90 g/m², karty HP: až 200 g/m², fotografický papír HP: až 280 g/m²
Standardní: Vstupní zásobník na 100 listů
Počet listů: Až 100, Obálky: Až 10, Karty: Až 20, Fólie: Až 20, foto 10 x 15 cm: Až 15
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Požadavky: Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), maximálně 1 A, Napájení: Externí
Maximální: Maximálně 20 W (aktivní/tisk), maximálně 7 W (pohotovostní režim), maximálně 3 W (klidový režim), maximálně
1 W (vypnuto)
rozhraní USB 2.0
Standardní: 32 MB; Maximální: 32 MB
Software HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR
Bez obalu: 426 × 457 × 181 mm, se zvednutým zásobníkem: 426 × 268 × 181 mm, včetně obalu: 468 × 225 × 300 mm
Bez obalu: 4,13 kg, včetně obalu: 5,27 kg
Vyrobeno v Číně
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 nebo vyšší; Systémy Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP
Professional, XP Professional x64, 2000 a XP x64 jsou podporovány pouze s tiskovým ovladačem; Windows Vista®. Aplikace
HP Smart Web Printing a HP Photosmart Essential nejsou dostupné pro systémy Microsoft® Windows® 2000, XP x64 a Mac OS
X.
Ano
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

CB683A

Multifunkční tiskárna, skener a
kopírka HP Deskjet F2280,
černá inkoustová kazeta HP 21,
tříbarevná inkoustová kazeta HP
22, software HP Photosmart
Essential, instalační příručka,
referenční příručka, zdroj
napájení a napájecí kabel

C6518A

HP USB kabel, 2 m

Příslušenství
C6520A

HP USB kabel, 3 m

Spotřební materiál
C9351AE

HP 21 Černá inkoustová tisková
kazeta

C9351CE

Černá inkoustová tisková kazeta HP
21XL

C9352AE

HP 22 Tříbarevná inkoustová
tisková kazeta

C9352CE

Tříbarevná inkoustová tisková
kazeta HP 22XL

C6658AE

fotografická inkoustová tisková
kazeta HP 58 (17 ml)

média
CHP710

HP papír pro multifunkční tiskárny
80 g/m², A4/210 x 297 mm/500
listů

C6818A

Lesklý papír HP Superior Inkjet
Paper 180 Glossy, 180
g/m²/A4/210 x 297 mm/50 listů

Servis a podpora
UG062E služba HP Care Pack, výměnná
služba následující pracovní den, po dobu 3
let
UG187E služba HP Care Pack, výměnná
služba (standardní doba opravy), po dobu
3 let
UG235E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku hardwarové podpory,
po dobu 3 let. (UG235E: Jen Pobaltí,
Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko a Maďarsko.
UG062E/UG187E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.com

Zářivé a dlouhotrvající barvy
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