Zariadenie typu všetko-v-jednom HP Deskjet
F2280

Môžte nielen tlačiť - ale aj skenovať a kopírovať s týmto spoľahlivým, ľahko použiteľným
zariadením typu všetko-v-jednom. Tlačte dokumenty, webové stránky a fotografie. So
zabudovaným skenerom môžete rýchlo vytvárať farebné kópie a fotografie a dokumenty
zmeňte na digitálne súbory.
Tlačiareň, skener a kopírka série HP Deskjet F2200 typu všetko-v-jednom je určené pre používateľov, ktorí hľadajú základné,
spoľahlivé a ľahko použiteľné zariadenie, ktoré ponúka skvelú hodnotu, vynikajúce výsledky a množstvo jednoduchých ale
užitočných nástrojov.
Ľahké nastavenie s jednoduchými ovládacími prvkami a nápomocným softvérom - naštartujte okamžite.
S intuitívnym softvérom spoločnosti HP je nastavenie jednoduché a prevádzka bezproblémová. Využívajte množstvo užitočných
nástrojov vrátane zrušenia tlače na jeden dotyk, indikátora nízkej hladiny atramentu a režimu, ktorý vám umožňuje tlačiť aj s
jednou prázdnou kazetou. So softvérom HP Smart Web Printing2 získajte vynikajúce výsledky tlače webových stránok a fotografie
tlačte pomocou softvéru HP Photosmart Essential2. Vďaka kompaktnému dizajnu a úhľadnému skladaciemu zásobníku je táto
tlačiareň vhodná takmer do každého priestoru.
Tlačte, skenujte a kopírujte so zariadením typu všetko-v-jednom navrhnutým na jednoduché každodenné použitie.
Tlačte, kopírujte a skenujte projekty, webové stránky, dokumenty a iné na jednom, ľahko použiteľnom zariadení. Robte rýchle
kópie - nemusíte ani zapínať počítač - a tlačte rýchlosťou až 20 str./min. čiernobielo a 14 str./min. farebne. S originálnymi
atramentmi HP tlačte fotografie vo vysokej kvalite – vyberte si bezokrajové momentky na fotopapieri 10 x 15 cm s trhacími
okrajmi alebo až A4 s okrajmi. Skenujte bežné fotografie a posielajte ich e-mailom, alebo prejdite z papiera na digitálne súbory
za účelom archivácie3.
Vychutnajte si efektívnu, spoľahlivú tlač so značkou HP – najspoľahlivejšou značkou tlačiarní na svete 1.
Získajte stálu a spoľahlivú tlač s touto odolnou tlačiarňou HP Deskjet typu všetko-v-jednom. Vychutnajte si nerušenú prácu
výberom najspoľahlivejšej značky tlačiarní na svete1, a overený výkon série HP Deskjet, na ktorý sa spolieha viac než 200
miliónov zákazníkov na celom svete. Vyberte si štandardné originálne atramentové kazety alebo tlačte až 2,5-krát viac čiernych
aj farebných strán pomocou voliteľných veľkokapacitných atramentových kaziet4. Šetrite energiu a znížte aj účty za elektrinu s
touto tlačiarňou, ktorá vyhovuje norme Energy Star.
1 Podľa výberu zákazníkov: www.hp.com/eur/idea

2 Nie je kompatibilné s operačnými systémami Windows 2000 a Macintosh

3 Zákazníci používajúci Windows 2000 môžu zo softvéru využívať len funkciu skenovania

4 V porovnaní so štandardnými kazetami HP 21 s čiernym atramentom a kazetami 22 s trojfarebným atramentom; veľkokapacitné atramentové kazety HP nie sú
súčasťou dodávky, prosíme zakúpiť samostatne.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
Farebný dye-based atrament, čierny pigmentovaný atrament
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 20 str./min.
Až 7 str./min
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 14 str./min.
Až 4,7 str./min.
A4:
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 83 sekúnd S rýchlosťou až 90 sekúnd S rýchlosťou až 125 sekúnd
(fotografický papier):
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Až 1 200 renderovaných dpi v čiernej pri tlači z počítača, Farba: Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4
800 × 1 200 dpi pri tlači z počítača a 1 200 vstupné dpi
Áno (až do 10 x 15 cm – použitím fotografického papiera formátu 10 x 15 cm s trhacím okrajom)
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language – jazyk rozhrania ľahkých zobrazovacích zariadení)
Rozlíšenie: Optické: Až 1 200 dpi; Hardvér: Až 1 200 × 2 400 dpi; Zdokonalené: Až 19200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 215 × 297 mm
Rýchlosť snímania: Fotografia 10 × 15 cm do programu Microsoft® Word: menej ako 48 sekúnd; OCR plná stránka textu do
programu Microsoft® Word: menej ako 24 sekúnd; náhľad: menej ako 14 sekúnd (rýchlosť skenovania sa môže meniť v
závislosti od zložitosti dokumentu)
Typ: Plochý; Bitová hĺbka: 48-bitový; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,1; Technológia snímania: CIS; Odtiene sivej: 256
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Čiernobiely text, formát A4:
Až 20 kópií za minútu
Až 4 kópie za minútu
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 14 kópií za minútu
Až 2,8 kópií za minútu
A4:
Rozlíšenie: Čiernobiele: Až 600 dpi; Viac kópií: Až 9; Zmenšenie/zväčšenie: 25–200 %
Až 1 000 strán za mesiac
Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň, fotopapier), obálky, priehľadné fólie, nálepky, karty, médiá HP premium,
nažehľovacie médiá
Nie
Štandardné: 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, vlastné: 78 x 127 mm až 216 x 356 mm
A4: 70 až 90 g/m², obálky HP: 70 až 90 g/m², karty HP: až do 200 g/m², fotografický papier HP: až do 280 g/m²
Štandardné: Vstupný zásobník na 100 listov
Hárky: Až 100, Obálky: Až 10, Karty: Až 20, Fólie: Až 20, fotografia 10 x 15 cm: Až 15
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1 ampér maximum,
Napájanie: Externé
Maximum: Najviac 20 W (aktívny režim/tlač), najviac 7 W (pohotovostný režim), najviac 3 W (režim spánku), najviac 1 W
(vypnutá)
USB - kompatibilný so špecifikáciou USB 2.0
Štandardné: 32 MB; Maximum: 32 MB
Softvér HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR
Bez balenia: 426 x 457 x 181 mm, so založenými zásobníkmi: 426 x 268 x 181 mm, balené: 468 × 225 × 300 mm
Bez balenia: 4,13 kg, balené: 5,27 kg
Vyrobené v Číne
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 alebo vyššia verzia; Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP
Professional, XP Professional x64, 2000 a XP x64 sú podporované len s ovládačom tlačiarne; Windows Vista®. Softvér HP
Smart Web Printing a HP Photosmart Essential nie sú dostupné pre Microsoft® Windows® 2000, XP x64 alebo Mac OS X.
Áno
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

CB683A

Zariadenie HP Deskjet F2280
All-In-One s tlačiarňou,
skenerom a kopírkou, čiernou
atramentovou tlačovou kazetou
HP 21, trojfarebnou
atramentovou tlačovou kazetou
HP 22, softvérom HP Photosmart
Essential, inštalačným letákom,
referenčnou príručkou,
napájacím zdrojom a sieťovým
káblom

C6518A

HP USB kábel, 2 m

C6520A

HP USB kábel, 3 m

Príslušenstvo

Doplnky
C9351AE

Čierna atramentová tlačová kazeta
HP 21

C9351CE

Tlačová atramentová kazeta HP
21XL Black

C9352AE

Trojfarebná atramentová tlačová
kazeta HP 22

C9352CE

Tlačová kazeta HP 22XL s tromi
farebnými atramentmi

C6658AE

atramentová kazeta HP 58 na tlač
fotografií (17 ml)

médiá
CHP710

Papier HP typu všetko-v-jednom do
tlačiarne, 80 g/m², A4/210 x 297
mm, 500 listov

C6818A

Papier HP Superior 180 pre
atramentové tlačiarne, 180 g/m²,
A4/210 x 297 mm, 50 listov,
lesklý

Služby a podpora
UG062E HP Care Pack, výmena nasledujúci
pracovný deň, 3 roky
UG187E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG235E HP Care Pack, vrátenie do skladu
a hardvérová podpora, 3 roky (UG235E:
len Baltické krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG062E/UG187E: Zvyšok Európy).
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Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

