„HPDeskjet D2560“ spausdintuvas

Gaukite lazerinės kokybės dokumentus ir įspūdingas spalvas – idealiai tinkančias nuotraukoms ir
tinklapiams, – su šiuo paprastu naudoti „HP Deskjet“ spausdintuvu už prieinamą kainą. Intuityvi
programinė įranga ir daugybė patogių funkcijų padės jums greitai nustatyti savo įrenginį.

„HP Deskjet D2560“ spausdintuvas yra skirtas vartotojams, ieškantiems patikimo ir lengvai naudojamo spausdintuvo už
prieinamą kainą, užtikrinančio įspūdingus rezultatus bet kokiems darbams nuo kasdieninių dokumentų iki tinklapių, grafikos
ir nuotraukų.
Visus reikalingus darbus namie ir biure spausdinkite šiuo universaliu spausdintuvu už prieinamą kainą.
Mėgaukitės kokybišku spausdinimu namuose ar biure už prieinamą kainą su „HP Vivera“ rašalu. Su šiuo universaliu
spausdintuvu spausdinkite kasdieninius dokumentus, nuotraukas, interneto puslapius ir kitą medžiagą net 26 psl./min.
(nespalvotai) arba 20 psl./min. (spalvotai) sparta. Spausdinkite ryškią spalvotą grafiką ir atkurkite ryškias nuotraukų detales su
HP itin mažais rašalo lašais. Spausdinkite su paraštėmis arba be jų ant visų populiarių formatų lapų, įskaitant 10 × 15 cm, 13
× 18 cm, panoraminį (10 × 30 cm), A4 ir kt.
Mėgaukitės našiu ir patikimu spausdinimu su HP – patikimiausiu spausdintuvų prekės ženklu pasaulyje 1.
Būkite užtikrinti pastoviu ir patikimu šio našaus „HP Deskjet“ spausdintuvo veikimu. Mėgaukitės darbu be rūpesčių su
patikimiausiu pasaulyje spausdintuvų prekės ženklu1 ir patikrintu „HP Deskjet“ našumu, kuriuo pasitiki daugiau negu 200
milijonų klientų visame pasaulyje. Gaukite geriausius rezultatus, naudodami su spausdintuvu našias originalias HP rašalo
kasetes – išspausdinkite iki 3 kartus daugiau nespalvotai ir iki 2 kartų daugiau spalvotai su pasirinktinėmis didelės talpos
rašalo kasetėmis2. Su šiuo „Energy Star“ kvalifikacijos spausdintuvu sutaupysite ir energijos.
Spausdinkite paprastai ir be rūpesčių, išnaudodami tik tas funkcijas, kurių jums tikrai reikia.
Naudokite nustatymų vedlį darbui pradėti ir įsitikinkite, kaip paprasta spausdinti naudojant intuityvią programinę įrangą –
nenuostabu, kad HP spausdintuvai yra pripažinti kaip paprasčiausi naudoti pasaulyje1. Išnaudokite patogius įrankius, įskaitant
spausdinimo atšaukimą vienu mygtuko paspaudimu, senkančio rašalo indikatorių ir „HP Smart Web Printing“3 – daugiau jokių
apkarpytų kraštų. Net pašalinkite raudonų akių efektą ir spausdinkite nuotraukas, naudodami „HP Photosmart Essential“
programinę įrangą3. Dėl kompaktiško dizaino ir patogiai sulankstomo dėklo šis spausdintuvas tilps praktiškai bet kur.
1 Vartotojų pasirinkimas: www.hp.com/eur/idea

2 Lyginant su HP 300 juoda arba trijų spalvų rašalo kasetėmis; didelės talpos HP rašalo kasetės nepridedamos, jas reikia įsigyti atskirai
3 Nesuderinama su „Windows“ 2000 ir „Macintosh“ operacinėmis sistemomis.

Techninės specifikacijos
Spausdinimo technologija
Spausdinimo greitis

Spausdinimo kokybė
Operacinių sistemų suderinamumas
Minimalūs reikalavimai sistemai

Atmintis
Spausdintuvo kalbos
Kasetės išlygiavimas
Darbinis ciklas
Rekomenduojamas lapo svoris
Rekomenduojamos laikmenos
Laikmenų dydžiai
Popieriaus tvarkymas
Laikmenų tiekimas/ įvestis
Popieriaus tiekimo dėklas
Laikmenų tiekimas/ išvestis
Dvipusis spausdinimas
Reikalavimai dėl maitinimo
Energijos sąnaudos
Sąsaja ir ryšio tipas
Valdymo pultas
Kartu pateikta programinė įranga
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Svoris
Darbinė aplinka

ENERGY STAR
Atsargų eksploatacijos trukmė
Garantija

Užsakymo informacijaa
HP terminis „Inkjet“
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape
Iki 26 ppm
Iki 9 ppm
Iki 2,5 ppm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato Iki 20 ppm
Iki 6,5 ppm
Iki 2,5 ppm
popieriuje
10 x 15 cm spalvota nuotrauka
Vos per 26 s
Vos per 63 s
(fotopopierius)
Atsižvelgiant į tipą, spausdinimo režimą ir apytikslius duomenis. Tikslus greitis gali keistis atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją,
programinę įrangą ir dokumento sudėtingumą.
Juodas: Iki 600 vaizduojamų tc raiška
Spalva: Iki 4800 x 1200 optimizuota tc, spausdinant iš kompiuterio su rinktiniais HP nuotraukų popieriais ir 1200 įvesties tc
„Microsoft® Windows® 2000 Professional“ (SP4), „XP Home“, „XP Professional“, „XP Professional x64“; „Windows Vista®“;
„Mac OS X“ v10.3.9, v10.4, v10.5 arba naujesnė
Windows®: „Microsoft® Windows® XP Professional“, „XP Home“ arba 2000 (SP4 ar naujesnė): bet koks „Intel® Pentium® II“,
„ Intel® Celeron®“ arba suderinamas procesorius (233 MHz arba spartesnis); 128 MB RAM (rekomenduojama 256 MB arba
daugiau); 400 MB laisvos vietos standžiajame diske; „Microsoft® Internet Explorer 6“ ar naujesnė. „Windows Vista®“
parengtoms sistemoms: 800 MHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64) procesorius; 512 MB RAM; 700 MB laisvos vietos
standžiajame diske; „Internet Explorer“; CD-ROM įrenginys; laisvas USB lizdas ir USB kabelis; SVGA 800 × 600, 16 bitų spalvų
monitorius; Rekomenduojama „Adobe® Acrobat® Reader 5“ arba naujesnė versija; Rekomenduojama interneto prieiga.
(Naudojant su „Microsoft® Windows® 2000“, gali neveikti kai kurios funkcijos)
Macintosh: „Mac OS X“ v10.3.9, v10.4, v10.5 arba naujesnė; „Macintosh“ kompiuteris su „PowerPC“ G3, G4, G5 arba
„Intel® Core“ procesoriumi; 256 MB RAM (rekomenduojama 512 MB arba daugiau); 200 MB laisvos vietos standžiajame
diske; CD-ROM įrenginys; laisvas USB lizdas ir USB kabelis; bet kuri interneto naršyklė; rekomenduojama interneto prieiga
Integruotoji atmintis
HP PCL 3 GUI
+ / - 0,17 mm
Iki 1000 puslapių per mėnesį
A4: 70 ~ 90 g/m², HP vokai: nuo 70 iki 90 g/m², HP kortelės: iki 200 g/m², HP fotografinis popierius: iki 280 g/m²
Popierius (paprastas, „Inkjet", fotografinis), vokai, skaidrės, etiketės, kortelės, HP „Advanced“ terpė, lygintuvu perkeliami
atspaudai
Standartinis: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 × 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 130
x 180 mm, 100 x 150 mm, Vartotojo: Nuo 76 x 127 mm iki 216 x 762 mm
80 lakštų įvesties dėklas; 20 lakštų išvesties dėklas; rankinis dvipusis spausdinimas (pateikiama tvarkyklių pagalba)
Lapų skaičius: Iki 80, Vokai: Iki 10
Kortelės: Iki 20, Skaidrės: Iki 30, Etiketės/A4 formato popieriaus lapai: Iki 20
Standartinis: 1, pasirinktinis: 1
Iki 20
Rankinis (su tvarkyklės palaikymu)
Maitinimo įtampa: 100-240 VAC (+/- 10%), 50 / 60 Hz (+/- 3 Hz); gali būti skirtinga įvairiose vietovėse, Išorinis
Maks. 16 vatų (aktyviai spausdinant)
Didelės spartos USB prievadas – suderinamas su USB 2.0 specifikacijomis
Įj./išj. mygtukas, rašalo lygio indikatorius, išankstinio popieriaus mygtukas, spausdinimo nutraukimo mygtukas
„HP Photosmart Essential“ 2.5, „HP Smart Web Printing“ 2.0
Išėmus iš pakuotės: 438 x 307 x 141 mm, su pakeltais dėklais: 438 x 209 x 141 mm, supakuotas: 484 x 184 x 275 mm
Išėmus iš pakuotės: 2,8 kg, supakuotas: 3,8 kg
Aplinkos diapazonas: darbinė temperatūra: Nuo 5 ° iki 40 °C; Rekomenduojama darbinė temperatūra: 15–30 °C; darbinė
drėgmė: Nuo 15 iki 80% RH; Rekomenduojama darbinė drėgmė: Nuo 20 iki 80% RH; Saugojimo temperatūra:-40–60 °C;
Laikymo aplinkos drėgmė: Nuo 5 iki 90% RH; triukšmo lygis pagal standartą iso 9296: garso galia: lwad 7,0 B(A)
(spausdinimas 26 ppm sparta)
Taip
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo
gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

CB671B

„HP Deskjet D2560“
spausdintuvas, HP 300
juodo rašalo kasetė, HP
300 trijų spalvų rašalo
kasetė, „HP Photosmart
Essential“ programinės
įrangos CD diskas, sąrankos
vadovas, eksploatavimo
vadovas, maitinimo blokas
ir elektros kabelis
Priedai

Q6264A

HP 1,8 m USB kabelis

C6520A

HP USB kabelis, 3 m

Q6302A

HP 2101nw belaidžio ryšio G
spausdinimo serveris

CC640EE

HP 300 Black Ink Cartridge with
Vivera Ink

CC643EE

HP 300 Tri-colour Ink Cartridge
with Vivera Inks

CC641EE

HP 300XL Black Ink Cartridge
with Vivera Ink

CC644EE

HP 300XL Tri-colour Ink Cartridge
with Vivera Inks

C6818A

HP geresnis „Inkjet" blizgantis
popierius, 180 g/m², A4 (210 x
297 mm), 50 lakštų

Q8691A

HP pagerintas blizgantis
fotopopierius, 250 g/m², 10 x
15 cm spausdinimui be paraščių,
25 lakštai

CHP150

HP popierius raštinei ir namams,
80 g/m², A4 (210 x 297 mm),
500 lakštų

Atsargos

Laikmena

Paslaugos ir palaikymas
UG059E HP palaikymo paketas,
pakeitimas kitą darbo dieną, 3 metai
UG184E HP palaikymo paketas,
pakeitimo tarnyba (standartinis
aptarnavimo laikas), 3 metai
UG232E HP palaikymo paketas,
grąžinimas į sandėlį, 3 metai.
(UG232E: tik Baltijos šalims, Graikijai,
Lenkijai, Turkijai, EEM, Slovėnijai,
Čekijos Respublikai, Slovakijai,
Vengrijai. UG059E/UG184E: likusiai
Europos daliai).
Visą eksploatacinių medžiagų, laikmenų ir
priedų sąrašą rasite HP tinklalapyje
http://www.hp.com

http://www.hp.lt
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