HP Deskjet F2280 Hepsi Birarada

Yalnızca yazdırmaktan fazlasını yapın; bu güvenilir ve kullanımı kolay hepsi birarada ile
tarama ve fotokopi de yapın. Belgeleri, web sayfalarını ve fotoğrafları basın. Hızlı renkli
fotokopi çekin ve dahili tarayıcıyı kullanarak fotoğrafları ve kağıda basılmış işleri dijital
dosyalara dönüştürün.
HP Deskjet Hepsi Birarada Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Makinesi, paranın karşılığını veren, üstün sonuçlar ve bir dizi basit ancak
yardımcı araçlar sunan, temel özelliklere sahip, güvenilir ve kullanımı kolay bir hepsi birarada arayan kullanıcılar için
tasarlanmıştır .
Basit denetimler ve yardımcı yazılımla kolay kurulum; hemen işe başlanır.
HP'nin yenilikçi yazılımıyla kolay kurulumun ve sorunsuz işletimin keyfini çıkarın. Tek dokunuşla baskı iptali düğmesini, düşük
mürekkep düzeyi göstergesini ve bir kartuş bitse bile baskıyı sürdürmenize olanak veren mürekkep yedekleme modunu da içeren
bir dizi yardımcı araçtan yararlanın. HP Smart Web Yazdırma2 ile üstün sonuçlar elde edin ve fotoğraflarınızı HP Photosmart
Essential yazılımı2 ile basın. Yer kaplamayan tasarımı ve şık katlanabilir tepsisiyle, bu çok yönlü cihaz hemen hemen her yere
sığabilir.
Kolay günlük kullanım için tasarlanmış "hepsi birarada" ürünüyle yazdırın, tarayın ve kopyalayın.
Projeleri, web sayfalarını, belgeleri ve fazlasını tek bir kullanımı kolay makineden basın, fotokopi çekin ve tarayın. Hızlı
fotokopiler üretin: Bilgisayarınızı açmanıza gerek olmadan, dakikada 20 sayfaya kadar siyah ve 14 sayfaya kadar renkli baskı
yapın. Orijinal HP mürekkepleriyle yüksek kaliteli renkli fotoğraf basın; 10 x 15 cm kenar boşluklu fotoğraf kağıdı kullanarak
kenarsız veya boyutuna kadar kenarlı fotoğraf basın. Geleneksel fotoğrafları e-posta ile paylaşmak için tarayın veya kağıda
basılmış işleri kayıt altına almak için dijital dosyalara dönüştürün3.
Dünyanın en güvenilir yazıcı markası1 HP ile verimli ve beklentiyi karşılayan performansın keyfini çıkarın.
Bu dayanıklı HP Deskjet hepsi birarada ile beklentileri karşılayan baskı, tarama ve fotokopi elde edin. Dünyanın en güvenilir
yazıcı markası1 ve dünyada 200 milyondan fazla kullanıcının güvendiği HP Deskjet'in ispatlanmış performansı ile iç rahatlığının
keyfini çıkarın. Standart kartuşlardan birini seçin veya isteğe bağlı yüksek performanslı mürekkep kartuşlarıyla 2,5 katına kadar
daha fazla siyah ve renkli sayfa basın4. Energy Star onaylı bu cihazla enerji tasarrufu yaparken elektrik faturalarınızı da düşürün.
1 Tüketiciler tarafından seçildi: www.hp.com/eur/idea

2 Windows 2000 veya Macintosh işletim sistemleriyle uyumlu değildir

3 Windows 2000 müşterileri tarama işlevini yalnızca yazılımla kullanabilir

4 Standart HP 21 Siyah ve 22 Üç Renkli Mürekkep Kartuşlarıyla karşılaştırılmıştır; yüksek kapasiteli HP mürekkep kartuşları dahil değildir
Lütfen, ayrıca satın alın.
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Belge tipi
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Normal
Best
Siyah metin A4:
Dakikada en çok 20
Dakikada en fazla 7 sayfa
sayfaya kadar
Karışık Metin/Renkli grafikler A4:
Dakikada en çok 14
Dakikada en fazla 4,7 sayfa
sayfaya kadar
10 x 15 cm renkli fotoğraf (fotoğraf
83 saniye kadar kısa bir
90 saniye kadar kısa bir
125 saniye kadar kısa bir
kağıdı):
sürede
sürede
sürede
Belge tipine ve baskı moduna bağlı yaklaşık rakamlar. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin
karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
Siyah: Bilgisayardan basarken 1200 görüntülenen dpi'ye kadar siyah baskı, Renk: Bilgisayardan basarken 4800 x 1200
optimal dpi'ye kadar renkli baskı ve 1200 giriş dpi
Evet (Kenar boşluklu 10 x 15 cm'ye kadar fotoğraf kağıdı ile 10 x 15 cm'ye kadar)
Hafif Görüntüleme Cihazı Arabirim Dili (LIDIL)
Çözünürlük: Optik: En fazla 1200 dpi; Donanım: 1200 x 2400 dpi'ye kadar; Geliştirilmiş: 19.200 dpi'ye kadar
Azami belge boyu: 215 x 297 mm
Tarama hızı: 10 x 15 cm renkli fotoğrafı Microsoft® Word’e: 48 saniyeden az; OCR ile tam sayfa metni Microsoft® Word’e: 24
saniyeden az; önizleme: 14 saniyeden az (Tarama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir)
Türü: Masaüstü; Bit derinliği: 48 bit; İkili sürüm: Sürüm 1.1; Tarama teknolojisi: CIS; Gri tonlama: 256
Belge tipi
Siyah metin A4:
Karışık Metin/Renkli grafikler A4:

Taslak
Normal
Dakikada en fazla 20 kopyaDakikada en fazla 4 kopya
Dakikada en fazla 14 kopyaDakikada en fazla 2,8
kopya
Çözünürlük: Siyah: En fazla 600 dpi; Birden çok kopya: En fazla 9; Küçültme/Büyütme: %25 - 200
Ayda 1000 sayfaya kadar
Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar, HP Premium ortam, ütüyle aktarmalar
Yok
Standart: (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, özel: 78 x 127 - 216 x 356 mm
A4: 70 - 90 gr/m², HP zarflar: 70 - 90 gr/m², HP kartlar: en fazla 200 gr/m², HP fotoğraf kağıdı: 280 gr/m²'ye kadar
Standart: 100 yapraklık giriş tepsisi
Yaprak: 100'e kadar, Zarf: 10'ye kadar, Kart: 20'ye kadar, Saydam: 20'ye kadar, 10 x 15 cm foto: 15'e kadar
El ile (sürücü desteği var)
Gereksinimler: Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maksimum 1 amper, Kaynak: Harici
En yüksek: Maksimum 20 watt (aktif/yazdırırken), maksimum 7 watt (hazır), maksimum 3 watt (uyku modu), maksimum 1 watt
(kapalı)
USB; USB 2.0 özellikleriyle uyumlu
Standart: 32 MB; En yüksek: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Yazdırma 2.0, OCR Yazılımı
Ambalajdan çıkarıldığında: 426 x 457 x 181 mm, tepsiler üstte: 426 x 268 x 181 mm, ambalajlı: 468 x 225 x 300 mm
Ambalajdan çıkarıldığında: 4,13 kg, ambalajlı: 5,27 kg
Çin'de üretilmiştir
Mac OS X , , veya üstü; Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP Professional, XP Professional ,
2000 ve XP yalnızca bir yazıcı sürücüsüyle desteklenmektedir; Windows Vista®. HP Smart Web Yazdırma ve HP Photosmart
Essential Yazılım uygulamaları Microsoft® Windows® 2000, XP veya Mac OS X ile kullanılamaz.
Evet
Çıktı sayfa adetleri için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün ambalajına bakın
Standart bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı
olarak değişir.

CB683A

HP Deskjet Hepsi Birarada
Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi
Makinesi, HP 21 Siyah
Mürekkep Kartuşu, HP 22 Üç
Renkli Mürekkep Kartuşu, HP
Photosmart Essential yazılımı,
kurulum kılavuzu, başvuru
kılavuzu, güç kaynağı ve
kablosu

C6518A

HP USB Kablosu, 2m

Aksesuarlar
C6520A

HP USB Kablosu, 3m

Sarf Malzemeleri
C9351AE

HP 21 Siyah Mürekkep Püskürtmeli
Baskı Kartuşu

C9351CE

HP 21XL Siyah Mürekkep
Püskürtmeli Baskı Kartuşu

C9352AE

HP 22 Üç Renkli Mürekkep
Püskürtmeli Baskı Kartuşu

C9352CE

HP 22XL Üç Renkli Mürekkep
Püskürtmeli Baskı Kartuşu

C6658AE

HP 58 mürekkep püskürtmeli
fofoğraf baskı kartuşu (17 ml)

baskı ortamları
CHP710

HP Hepsi Birarada Baskı Kağıdı 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500 ypr

Servis ve Destek
UG062E HP Bakım Paketi, Ertesi İş Günü
Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG187E HP Bakım Paketi, Değiştirme
Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UG235E HP Bakım Paketi, Depoya İade
Donanım Destek Hizmeti, 3 yıl. (UG235E:
Yalnızca Baltık Ülkeleri, Yunanistan,
Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan.
UG062E/UG187E: Avrupa'nın diğer
ülkeleri).
Yedek parça, ortam ve aksesuarların tam listesi için
lütfen http://www.hp.com adresinden HP web
sitesine bakın

http://www.hp.com
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