HP Deskjet D2560 nyomtató

Ezzel az egyszerűen használható és kedvező árú HP Deskjet nyomtatóval lézerminőségű
dokumentumokat és lenyűgöző színeket nyomtathat. Az intuitív szoftver és a hasznos funkciók
segítségével azonnal használatba veheti a készüléket.

A HP Deskjet D2560 nyomtató elsősorban azok számára készült, akik egy olyan kedvező árú, megbízható, könnyen
használható nyomtatóra vágynak, amely a mindennapos dokumentumoktól a weboldalakon át a grafikákig és a fényképekig
mindent kimagasló minőségben képes kinyomtatni.
Ezzel a kedvező árú, sokoldalú nyomtatóval bármit kinyomtathat akár otthon, akár az irodában.
A HP Vivera tintákkal kedvező áron és kiváló minőségben nyomtathat akár otthon, akár az irodában. Mindennapos
dokumentumokat, weboldalakat, fényképeket és még sok mást nyomtathat ezzel a sokoldalú nyomtatóval fekete-fehérben 26,
színesben 20 oldal/perc sebességgel. A HP ultra kisméretű tintacseppjeivel élénk színű grafikákat nyomtathat és finom
részletezettséget érhet el a fényképeken. Nyomtathat szegéllyel vagy anélkül, minden népszerű fényképméretben, beleértve a
10 x 15 cm-es, a 13 x 18 cm-es, az A4 és a panorámakép méretet (10 x 30 cm) is.
A HP-vel – a világ legmegbízhatóbb nyomtatómárkájával – hatékonyan végezheti a nyomtatást 1.
Ezzel a strapabíró HP Deskjet nyomtatóval konzisztens teljesítményt érhet el. Élvezze a világ legmegbízhatóbb
nyomtatómárkája1 által biztosított nyugalmat, valamint a HP Deskjet termékek bevált teljesítményt, melyre világszerte több mint
200 millió felhasználó támaszkodik. Az eredeti HP tintapatronokkal a legtöbbet hozhatja ki nyomtatójából – a külön
megvásárolható nagy kapacitású tintapatronokkal pedig 3-szor annyi fekete-fehér oldalt és 2-szer annyi színes oldalt
nyomtathat2. Ezzel az Energy Star minősítésű nyomtatóval az áramfelhasználását is csökkentheti.
Szerezze be az igényelt funkciókat, de semmi fölöslegeset.
A beállításvarázslóval gyorsan használatba veheti a készüléket, és megláthatja, milyen egyszerűen lehet nyomtatni ezzel az
intuitív szoftverrel – nem csoda, hogy a HP-nyomtatók a világ legkönnyebben használható nyomtatói1. Számos hasznos
eszközt vehet igénybe, többek között az egyérintéses nyomtatás/törlés gombot, az „alacsony tintaszint” jelzőt és a HP Smart
Web Printing3 funkciót – hogy ezentúl le legyenek levágva az oldalszélek sem. A HP Photosmart Essential szoftverrel
eltávolíthatja a vörösszemhatást a fényképekről, és kinyomtathatja a fényképeket3. A kompakt kivitel és a felhajtható tálca
révén ez a nyomtató szinte bárhol elfér.
1 A vásárlók választása szerint: www.hp.com/eur/idea

2 A HP 300 fekete és háromszínű tintapatronokkal összehasonlítva; a nagy kapacitású HP tintapatronok nem tartozékok, azokat külön kell megvásárolni
3 Nem kompatibilis a Windows 2000, illetve a Macintosh operációs rendszerrel.
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ENERGY STAR
A kellékek élettartama
Garancia

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

Piszkozat
Akár 26 oldal
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen Akár 20 oldal
percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír) Akár 26 mp alatt

CB671B
Normál
Akár 9 oldal
percenként
Akár 6,5 oldal
percenként

Legjobb
Akár 2,5 oldal
percenként
Akár 2,5 oldal
percenként
akár 63 mp-es
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 600 dpi előállítása
Szín: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás
esetén
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 verziója
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; 700 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
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 mm
Max. 1000 oldal/hó
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 Advanced 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: 76 x 127 – 216 x 762 mm
80 lapos papíradagoló tálca és 20 lapos kimeneti papírtartó, kézi kétoldalas nyomtatás (illesztőprogram biztosított)
Lap: Max. 80, Boríték: Max. 10
Kártyák: Akár 20, Írásvetítő fóliák: Akár 30, Címkék/A4-es lapok: Akár 20
Alapkiépítésben: 1, opcionális: 1
Akár 20
Kézi (illesztőprogram támogatja)
Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); országonként/térségenként változhat, Külső
max. 16 watt (aktív/nyomtatás)
Hi-Speed USB-port – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval
Be-/kikapcsoló gomb, tintaszintjelző, papírtovábbító gomb, nyomtatás feladattörlő gomb
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Kicsomagolva: 438 x 307 x 141 mm, tálcák felfelé: 438 x 209 x 141 mm, csomagolva: 484 x 184 x 275 mm
Kicsomagolva: 2,8 kg, csomagolva: 3,8 kg
Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5–40°C; Javasolt működési hőmérséklet: 15–30°C; működési páratartalom:
15–80% 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 7,0 B(A) (26
oldal/perces nyomtatás)
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 D2560
nyomtató, HP 300 fekete
tintapatron, HP 300
háromszínű tintapatron, HP
Photosmart Essential szoftver
CD, üzembe helyezési
útmutató, felhasználói
kézikönyv, tápegység,
tápkábel
Tartozékok

Q6264A

HP 1,8 m USB-kábel

C6520A

HP USB-kábel (3 méter)

Q6302A

HP 2101nw vezeték nélküli G
nyomtatószerver

CC640EE

HP 300 fekete tintapatron Vivera
tintával

CC643EE

HP 300 háromszínű tintapatron
Vivera tintával

CC641EE

HP 300XL fekete tintapatron
Vivera tintával

CC644EE

HP 300XL háromszínű tintapatron
Vivera tintával

Kellékek

Papír
C6818A

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

Q8691A

HP Advanced Glossy Photo Paper
(speciális fényes fotópapír), 250
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

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és
szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Készült az EU-ban 05/08 4AA1-9241HUE

