HP Deskjet D1560 nyomtató

Egyszerű és megbízható nyomtatás ezzel a leegyszerűsített HP Deskjet nyomtatóval. Bármi,
amire szüksége lehet – egyszerű beüzemelés, gyorsaság, gazdaságos működés és nyomtatási
minőség, amely ideális megoldás a mindennapi dokumentumok, weboldalak és színes fotók
nyomtatásához.
A HP Deskjet D1560 nyomtató olyan felhasználóknak készült, akik megbízható, sallangoktól mentes, egyszerűen beállítható
és használható nyomtatót keresnek, amely gyors, zökkenőmentes nyomtatást garantál a mindennapi dokumentumok,
weboldalak és fényképek esetében is.
Hatékony és megbízható nyomtatás a HP-val, a világ legmegbízhatóbb nyomtatótípusával 1.
Folyamatos, megbízható teljesítmény ezzel az egyszerűen kezelhető nyomtatóval. Megnyugvással tölti majd el, hogy a világ
legmegbízhatóbb nyomtatómárkájaként számon tartott1 HP-t, és a HP Deskjet jól bevált teljesítményét választotta, amelyet
világszerte immár több mint 200 millióan használnak. Válassza az eredeti HP tintapatronokat, illetve használja a mintegy
2,5-szer több fekete-fehér és színes oldal nyomtatására alkalmas nagy kapacitású tintapatronokat2. Az Energy Star
minősítésével ellátott nyomtatóval energiát és pénzt takaríthat meg.
Sokrétű nyomtatás – mindennapi dokumentumok, weboldalak, e-mailek, fotók és még sok más.
Bármire legyen szüksége (dokumentumok, e-mailek, weboldalak vagy fotók), ez a sokoldalú nyomtató minden igényt kielégít.
Az eredeti HP festékek lézerminőségű fekete-fehér szöveget és élethű színes grafikákat, fotókat nyomtat, a HP intelligens
weboldalnyomtatás3 funkcióval pedig a szegélyek levágása nélkül egyszerűen nyomtathat weboldalakat. A percenként 18
fekete-fehér, illetve 12 színes nyomatnak köszönhetően pedig várakoznia sem kell. Szegélymentes fényképek 10 x 15 cm-es
(tépőfüles) fotópapírra, vagy kerettel legfeljebb A4-es méretig.
Egyszerű vezérlőkkel könnyen beállítható, hasznos szoftver – egyszerű és élvezetes nyomtatás.
Villámgyors üzembe helyezés pár lépésben, a telepítő varázsló segítségével. Az egyetlen ki-bekapcsoló gombbal és a
felhasználóbarát érintőképernyővel gyerekjáték a nyomtató működése – nem csoda, hogy a HP nyomtatóit a legegyszerűbben
használható nyomtatókként tartják számon1. Sokféle hasznos eszköz áll rendelkezésére, így például a Mégse érintőgomb, így
egyetlen gombnyomással törölheti a nem kívánt nyomtatási feladatokat, és ezzel időt, illetve festéket takaríthat meg. A
kompakt felépítésnek és az ügyesen felhajtható tálcának köszönhetően a nyomtató szinte bárhol elfér.
1 Az ügyfél igénye szerint: www.hp.com/eur/idea

2 A HP 21 fekete és a HP 22 háromszínű tintapatronokkal összehasonlítva; a nagy teljesítményű tintapatronok nem tartozékok, kérjük, vásárolja meg őket külön
3 Nem kompatibilis a Windows 2000 vagy a Macintosh operációs rendszerrel.

Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség
Kompatibilis operációs rendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

Memória
Nyomtatónyelvek
Kazettabeállítás
Terhelhetőség
Papír ajánlott súlya
Javasolt adathordozó
Médiaméretek
Papírkezelés
Papírkezelés/bemenet
Papíradagoló tálca
Papírkezelés/kimenet
Kétoldalas nyomtatás
Áramellátási követelmények
Energiafogyasztás
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Vezérlőpult
Mellékelt szoftverek
Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Működési környezet

ENERGY STAR
A kellékek élettartama
Garancia

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
A dokumentum típusa
A4-es fekete szöveg

CB710A
Piszkozat
Max. 18 oldal/perc

Normál
Legjobb
Max. 6,8 oldal/perc Akár 0,8 oldal
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen Max. 12 oldal/perc
Akár 2,8 oldal
Max. 0,9 oldal/perc
percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír) akár 43 mp-es
akár 130 mp-es
sebesség
sebesség
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a dokumentum bonyolultságtól függ.
Fekete: Legfeljebb 1200 dpi felbontás előállítása
Szín: legfeljebb 4800 x 1200 optimalizált dpi 1200 bemeneti dpi mellett
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X
v10.3.9, v10.4, v10.5 vagy újabb (Microsoft® Windows® 2000 és XP x64 csak nyomtatómeghajtó programmal támogatva; A
HP intelligens weboldalnyomtatás és a HP Photosmart Essential szoftveralkalmazások nem érhetők el Microsoft® Windows®
2000 vagy XP rendszerekhez x64)
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home vagy 2000 (SP4 vagy újabb): bármely Intel® Pentium® II, Intel®
Celeron® vagy kompatibilis processzor (233 MHz-es vagy gyorsabb); 128 MB RAM (legalább 256 MB ajánlott); 400 MB
szabad merevlemez-terület; Microsoft® Internet Explorer 6 vagy újabb verziója. Windows Vista®-kompatibilis rendszeren: 800
MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 512 MB RAM; 850 MB szabad merevlemez-terület; Internet Explorer;
CD-ROM meghajtó; szabad USB-port és USB-kábel; 800 x 600 képpont felbontású, 16 bites színmélységű SVGA-monitor;
Adobe® Acrobat® Reader legalább 5-ös verziója ajánlott; internet-hozzáférés javasolt. (Microsoft® Windows® 2000
rendszerrel előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem érhető el)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 vagy újabb verziója; Macintosh számítógép PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel®
Core processzorral; 256 MB RAM (legalább 512 MB ajánlott); 200 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM meghajtó; szabad
USB-port és USB-kábel; valamilyen webböngésző; internet-hozzáférés javasolt
Beépített memória
LIDIL (könnyű képszerkesztő eszköz illesztőnyelv)
+/- 0,17 mm
Max. 750 oldal havonta
A4: 70–90 g/m², HP boríték: 70–90 g/m², HP kártya: max. 200 g/m², HP fotópapír: max. 280 g/m²
Papír (normál, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák, HP Premium hordozóanyagok, rávasalható
matricák
Alapkiépítésben: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm);
130 × 180 mm, 100 × 150 mm, Nem szabványos: 77 x 127 – 216 x 356 mm
80 lapos papíradagoló tálca és 50 lapos kimeneti papírtartó, kézi kétoldalas nyomtatás (illesztőprogram biztosított)
Lap: Max. 80, Boríték: Max. 10
Kártyák: Akár 20, Írásvetítő fóliák: Akár 20, Címkék/A4-es lapok: Max. 15
Alapkiépítésben: 1, opcionális: 1
Akár 50
Kézi (illesztőprogram támogatja)
Bemenő feszültség: 100 – 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); országonként/térségenként változhat, Külső
maximum 16 W (üzemben/nyomtatás közben), max. 3 W (üzemkész állapotban)
USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval.
Be-/kikapcsoló gomb
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Kicsomagolva: 422 x 260 x 141 mm, tálcák felfelé: 422 x 182 x 141 mm, Maximum: 422 x 316 x 141 mm, csomagolva: 472
x 228 x 190 mm
Kicsomagolva: 1,95 kg, csomagolva: 2,7 kg
Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5–40°C; Javasolt működési hőmérséklet: 15–30°C; működési páratartalom:
20–80% relatív páratartalom; Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet:-40–60°C;
Tárolási páratartalom: 5–90% relatív páratartalom; zajszint az iso 9296 szerint: hangteljesítmény: lwad 6,1 B(A)
Van
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

HP Deskjet D1560
nyomtató, HP 21 fekete
tintapatron, HP 22
háromszínű tintapatron
(induló patronok), HP
Photosmart Essential szoftver
CD, üzembehelyezési
útmutató, hivatkozási
kézikönyv, tápegység,
hálózati tápkábel
Tartozékok

Q6264A

HP 1,8 m USB-kábel

C6520A

HP USB-kábel (3 méter)

Q6302A

HP 2101nw vezeték nélküli G
nyomtatószerver

C9351AE

HP 21 Black Inkjet Print Cartridge
(fekete tintapatron)

C9352AE

HP 22 Tri-colour Inkjet Print
Cartridge (háromszínű
tintapatron)

Kellékek

C9351CE

HP 21XL fekete tintapatron

C9352CE

HP 22XL háromszínű tintapatron

Papír
C6818A

HP Superior Inkjet Paper 180
Glossy (első osztályú fényes
tintasugaras papír)
180g/m²-A4/210 x 297
mm/50 lap

Q8028A

HP Premium Plus High-gloss Photo
Paper (premium plus fényes
fotópapír), 280 g/m², 10 x 15
cm szegélymentes, 25 lap

CHP150

HP Home and Office Paper
(otthoni és irodai papír), 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500
lap

Terméktámogatás
UG059E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG184E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG232E HP Care Pack, visszajuttatás a
lerakathoz, 3 év. (UG232E: csak a
balti országok, Görögország,
Lengyelország, Törökország, EEM,
Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG059E/UG184E:
Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok
teljes listáját a HP http://www.hp.com címen
elérhető webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com
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