Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet F2280

Niezawodne, łatwe w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwia nie tylko
drukowanie, ale również skanowanie i kopiowanie. Pozwala drukować dokumenty, strony
internetowe i zdjęcia. Umożliwia szybkie kopiowanie w kolorze oraz przekształcanie zdjęć
i prac wykonanych na papierze na pliki cyfrowe za pomocą wbudowanego skanera.
Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet jest przeznaczone dla użytkowników poszukujących niezawodnego i łatwego w obsłudze
modelu o podstawowych funkcjach, oferującego korzystny wskaźnik wartości do ceny, znakomitą jakość wydruków i wiele
prostych, ale użytecznych narzędzi.
Łatwa konfiguracja dzięki prostym w obsłudze elementom sterującym i intuicyjnemu oprogramowaniu — można natychmiast
rozpocząć pracę.
Intuicyjne w obsłudze oprogramowanie HP zapewnia łatwą konfigurację i bezproblemowe działanie. Można korzystać z wielu
pomocnych narzędzi, m.in. z przycisku natychmiastowego anulowania drukowania, wskaźnika niskiego poziomu atramentu oraz
z rezerwowego trybu druku, który pozwala kontynuować drukowanie nawet po zużyciu się atramentu w jednym z wkładów.
Oprogramowanie HP Smart Web Printing2 umożliwia efektowne drukowanie zawartości stron internetowych, a oprogramowanie
HP Photosmart Essential2 pozwala drukować zdjęcia. Niewielka obudowa oraz składany podajnik papieru umożliwiają
ustawienie tego wszechstronnego urządzenia niemal w każdym miejscu.
Drukowanie, skanowanie i kopiowanie za pomocą łatwego w obsłudze urządzenia wielofunkcyjnego do codziennego użytku.
Jedno wygodne w obsłudze urządzenie pozwala drukować, kopiować i skanować projekty, strony internetowe, dokumenty itd.
Urządzenie umożliwia szybkie kopiowanie – bez włączania komputera – oraz drukowanie z prędkością do 20 str./min w czerni
i do 14 str./min w kolorze. Drukowanie wysokiej jakości kolorowych zdjęć przy użyciu oryginalnych atramentów HP — można
wybrać zdjęcia bez marginesów na papierze fotograficznym w formacie 10 x 15 cm z perforacją lub w formacie do z
marginesami. Skanowanie tradycyjnych zdjęć w celu ich wysłania pocztą elektroniczną lub przekształcanie prac wykonanych na
papierze na pliki cyfrowe w celu ich utrwalenia3.
Wydajne i niezawodne drukowanie z HP — najbardziej niezawodną marką drukarek na świecie1.
To trwałe urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet zapewnia jednolite, niezawodne drukowanie, skanowanie i kopiowanie.
Najbardziej niezawodna marka drukarek na świecie1 oraz sprawdzona wydajność urządzeń HP Deskjet, które wybrało ponad
200 milionów klientów z całego świata, zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Do wyboru są standardowe wkłady drukujące
lub opcjonalne wkłady atramentowe o dużej pojemności, które pozwalają wydrukować 2,5 razy więcej stron w czerni i w
kolorze4. Urządzenie zgodne z normą Energy Star zapewnia oszczędność energii elektrycznej.
1 Zgodnie z wyborem konsumentów: www.hp.com/eur/idea

2 Brak zgodności z systemem operacyjnym Windows 2000 lub Macintosh

3 Klienci używający systemu Windows 2000 mogą korzystać z funkcji skanowania tylko za pośrednictwem oprogramowania

4 W porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi — czarnym wkładem HP 21 i trójkolorowym wkładem HP 22; wkłady atramentowe HP o dużej
pojemności nie wchodzą w skład zestawu, do nabycia osobno.
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Technologia termiczna HP Inkjet
Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Najlepszy
Czarny tekst, A4:
Do 20 str./min
Do 7 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4:
Do 14 str./min
Do 4,7 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier Zaledwie 83 sekundy
W zaledwie 90 sekund
W ciągu zaledwie 125
fotograficzny):
sekund
Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.
W czerni: Rozdzielczość do 1200 dpi w czerni przy druku z komputera, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x
1200 dpi przy druku w kolorze z komputera; rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Tak (do formatu 10 x 15 cm — z użyciem papieru fotograficznego 10 x 15 cm z odrywanym brzegiem)
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Rozdzielczość: Optyczny: Do 1200 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 215 x 297 mm
Prędkość skanowania: Kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm do Microsoft® Word: mniej niż 48 sekund; Pełna strona tekstu do
Microsoft® Word: mniej niż 24 sekund; podgląd: mniej niż 14 sekund (prędkość skanowania zależy od złożoności dokumentu)
Typ: Płaski; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.1; Technologia skanowania: CIS; Skala szarości:
256
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Czarny tekst, A4:
Do 20 cpm (kopii/min)
Do 4 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4:
Do 14 cpm (kopii/min)
Do 2,8 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Do 600 dpi; Wiele kopii: Do 9; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 200%
Do 1000 stron miesięcznie
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia do przeźroczy, etykiety, karty, nośniki HP Premium,
nośniki do nadruków na koszulki
Nie
Standardowo: (210 x 297 mm), (148 x 210 mm), (105 x 148 mm), /JIS (182 × 257 mm), /ISO (176 x 250 mm), (114 x 162
mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, nietypowe: od 78 x 127 do 216 x 356 mm
A4: 70-90 g/m², koperty HP: 70-90 g/m², karty HP: do 200 g/m², papier fotograficzny HP: do 280 g/m²
Standardowo: podajnik na 100 arkuszy
Liczba arkuszy: Do 100, Koperty: Do 10, Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 20, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 15
Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Wymagania: Napięcie wejściowe: 100240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maks. 1 A, Materiały eksploatacyjne:
Zewnętrzny
Maksymalnie: Maks. 20 W (aktywność/drukowanie), maks. 7 W (tryb gotowości), maks. 3 W (tryb uśpienia), maks. 1 W
(urządzenie wyłączone)
USB – zgodny ze specyfikacją USB 2.0.
Standardowo: 32 MB; Maksymalnie: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu
Bez opakowania: 426 x 457 x 181 mm, z uniesionymi podajnikami: 426 x 268 x 181 mm, w opakowaniu: 468 x 225 x 300
mm
Bez opakowania: 4,13 kg, w opakowaniu: 5,27 kg
Wyprodukowano w Chinach
Mac OS X , , lub nowszy; Systemy Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP Professional, XP
Professional , 2000 i XP są obsługiwane tylko przez sterownik druku; Windows Vista®. W przypadku systemów Microsoft®
Windows® 2000, XP i Mac OS X aplikacje HP Smart Web Printing i HP Photosmart Essential Software są niedostępne.
Tak
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

CB683A

Urządzenie wielofunkcyjne
Deskjet , czarny wkład
atramentowy HP 21,
trójkolorowy wkład atramentowy
HP 22, oprogramowanie HP
Photosmart Essential, instrukcja
instalacji, podręczny
przewodnik, zasilacz i kabel
zasilania

C6518A

Kabel HP USB, 2m

Akcesoria
C6520A

Kabel HP USB, 3m

Materiały eksploatacyjne
C9351AE

Czarny atramentowy wkład
drukujący HP 21

C9351CE

Czarny atramentowy wkład
drukujący HP 21XL

C9352AE

Trójkolorowy atramentowy wkład
drukujący HP 22

C9352CE

Trójkolorowy wkład atramentowy
HP 22XL

C6658AE

fotograficzny atramentowy wkład
drukujący HP 58 (17 ml)

CHP710

Papier HP All-in-One Printing, 80
g/m², A4/210 x 297 mm (500
arkuszy)

C6818A

Papier HP Superior Inkjet 180,
błyszczący, 180 g/m²/A4/210 x
297 mm (50 arkuszy)

nośniki

Serwis i wsparcie
UG062E HP Care Pack, serwis w miejscu
instalacji w następnym dniu roboczym, 3
lata
UG187E HP Care Pack, wymiana
urządzenia (czas standardowy), 3 lata
UG235E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG235E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,
Czechy, Słowacja, Węgry.
UG062E/UG187E: pozostałe kraje
europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.pl
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