HP Deskjet D2560 printeris

Iegūstiet lāzera printeru kvalitātes dokumentus un iespaidīgas krāsas – ideālas fotoattēliem un
tīmekļa lapām – ar šo viegli lietojamo un ļoti pieejamo HP Deskjet printeri. Izmantojot intuitīvu
programmatūru un virkni palīgfunkciju, Jūs varēsiet sākt darbu nekavējoties.

HP Deskjet D2560 printeris ir izstrādāts lietotājiem, kas meklē pieejamu, uzticamu un viegli lietojamu printeri, kas sniedz
iespaidīgus rezultātus visā, sākot ar ikdienas dokumentiem, līdz tīmekļa lapām, grafiskiem attēliem un fotoattēliem.
Drukājiet visu, kas Jums nepieciešams mājās vai birojā, ar šo pieejamo, daudzveidīgo printeri.
Izbaudiet kvalitāti un pieejamību, kas Jums nepieciešama mājās vai birojā, ar HP Vivera tintēm. Drukājiet ikdienas
dokumentus, tīmekļa lapas, fotoattēlus un daudz vairāk ar šo daudzveidīgo printeri, un izbaudiet drukāšanas ātrumu līdz
26 lpp./min. melnbaltā un 20 lpp./min. krāsu režīmā. Drukājiet spilgtus krāsu attēlus un iegūstiet augstas detalizācijas
fotoattēlus, izmantojot HP tintes pilienus ar īpaši mazo izmēru. Drukājiet bez apmalēm visos izplatītajos fotoattēlu izmērus, tajā
skaitā 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorāmas (10 x 30 cm), A4 un daudz vairāk.
Izbaudiet efektīvu, uzticamu drukāšanu ar HP – pasaulē uzticamāko drukāšanas prečzīmi 1.
Iegūstiet pastāvīgu, uzticamu veiktspēju ar šo ilgstošo HP Deskjet printeri. Izbaudiet šīs pasaulē uzticamākās printeru
prečzīmes dvēseles mieru1, un pierādīto HP Deskjet veiktspēju, uz kuru paļaujas vairāk 200 miljoni patērētāju visā pasaulē.
Iegūstiet labāko no Jūsu printera ar produktīvajām Oriģinālajām HP tintes kasetnēm – drukājiet 3 reizes vairāk melnbaltu lapu
un 2 reizes vairāk krāsainu lapu ar papildus augstas ietilpības tintes kasetnēm2. Ietaupiet arī enerģiju ar šo Energy Star
kvalificēto printeri.
Iegūstiet funkcijas, kas Jums nepieciešamas, un nevienu, kas Jums nav nepieciešama, vieglai, bezrūpīgai drukāšanai.
Izmantojiet uzstādīšanas vedni, lai sāktu darbu, un uzziniet cik viegli ir drukāt, izmantojot intuitīvu programmatūru – nav
brīnums, ka HP printeri ir visvieglāk lietojamie printeri pasaulē1. Pielietojiet virkni palīgrīku, tajā skaitā, viena pieskāriena
drukāšanas atcelšanas pogu, zema tintes līmeņa indikatoru un HP Viedo tīmekļa drukāšanu3 – vairs nekādu apgriezto malu.
Jūs varat pat atbrīvoties no sarkano acu efekta un drukāt fotoattēlus, izmantojot HP Photosmart Essential programmatūru 3.
Kompaktais dizains un lieliska salokāma papīra padeve nodrošina, ka šo printeri var novietot gandrīz jebkurā vietā.
1 Kā izvēlējušies patērētāji: www.hp.com/eur/idea

2 Salīdzinājumā ar HP 300 melnu un trīs krāsu tintes kasetnēm; augstas ietilpības HP tintes kasetnes nav iekļautas komplektācijā, lūdzu, iegādājieties tās
atsevišķi

3 Nav savietojams ar Windows 2000 vai Macintosh operētājsistēmām.
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Atmiņa
Printera valodas
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ENERGY STAR
Materiālu ekspluatācijas laiks
Garantija

HP Thermal Inkjet
Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4
Līdz 26 lpp./min.
Līdz 9 lpp./min.
Līdz 2,5 lpp./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A4
Līdz 20 lpp./min.
Līdz 6,5 lpp./min. Līdz 2,5 lpp./min.
10x15 cm krāsu foto (fotopapīrs)
Tikai 26 sekundēs
Tikai 63 sekundēs
Atkarībā no tipa, drukāšanas režīma un aptuveniem rādītājiem. Faktiskais ātrums var mainīties atkarībā no sistēmas
konfigurācijas, programmatūras un dokumenta sarežģītības.
Melns: Līdz 600dpi teksta izvadei
Krāsa: Līdz 4800 x 1200 optimizētiem dpi, kad tiek drukāts no datora, izmantojot speciālo HP foto papīru un 1200 ievades dpi
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X
v10.3.9, v10.4, v10.5 vai jaunāka
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home vai 2000 (SP4 vai jaunāka versija): jebkurš Intel® Pentium® II,
Intel® Celeron® vai saderīgs procesors (233 MHz vai jaudīgāks); 128 MB RAM (ieteicams 256 MB vai vairāk); 400 MB
brīvas vietas cietajā diskā; Microsoft® Internet Explorer 6 vai jaunāka versija. Sistēmai, kas savietojama ar Windows Vista®:
800 MHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors; 512 MB RAM; 700 MB brīvas vietas cietajā diskā; Internet Explorer;
CD-ROM diskdzinis; pieejams USB ports un USB kabelis; SVGA 800 × 600 monitors ar 16 bitu krāsām; ieteicama programma
Adobe® Acrobat® Reader 5 vai tās jaunāka versija; Ieteicams interneta pieslēgums. (Izmantojot Microsoft® Windows® 2000,
dažas funkcijas var nebūt pieejamas)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 vai jaunāka; Macintosh dators ar PowerPC G3, G4, G5 vai Intel® Core
procesoru; 256 MB RAM (ieteicams 512 MB vai vairāk); 200 MB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM diskdzinis; pieejams
USB ports un USB kabelis; jebkura Web pārlūkprogramma; ieteicams interneta pieslēgums
Integrēta atmiņa
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 mm
Līdz 1000 lappusēm mēnesī
A4: 70 līdz 90 g/m², HP aploksnes: 70–90 g/m², HP kartītes: līdz 200 g/m², HP fotopapīrs: līdz 280 g/m²
Papīrs (parasts, strūklprintera, foto), aploksnes, caurspīdīgās plēves, uzlīmes, kartītes, HP uzlabotais materiāls, uzgludināmas
attēla pārcelšanas plēves
Standarta: 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, Pielāgots: 76 x 127 līdz 216 x 762 mm
80 lapu padeves ievads, 20 lapu izvades padeve, manuāla abpusēja druka (tiek nodrošināts draivera atbalsts)
Lapas: Līdz 80, Aploksnes: Līdz 10
Kartes: Līdz 20, Caurspīdīgās filmas: Līdz 30, Uzlīmes/A4 loksnes: Līdz 20
Standarta: 1, papildu: 1
Līdz 20
Manuāla (paredzēts draivera nodrošinājums)
Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3Hz); dažādās valstīs/reģionos var atšķirties, Ārējs
maksimums 16 vati (aktīvs/drukājot)
Hi-Speed USB – saderība ar USB 2.0 specifikācijām
Iesl./izsl. poga, tintes līmeņa indikators, drukas atcelšanas poga
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Bez iepakojuma: 438 x 307 x 141 mm, ar paceltām padevēm: 438 x 209 x 141 mm, pakots: 484 x 184 x 275 mm
Bez iepakojuma: 2,8 kg, pakots: 3,8 kg
Vides diapazoni: darba temperatūra: 5 līdz 40° C; Darbībai ieteicamā temperatūra: 15 līdz 30° C; funkcionēšanas mitrums: 15
līdz 80 % relatīvā mitruma; Darbībai ieteicamais mitrums: 20 līdz 80% relatīvā mitruma; Glabāšanas temperatūra:-40 līdz 60°
C; Glabāšanas mitrums: 5 līdz 90% relatīvā mitruma; trokšņa līmenis pēc iso 9296: skaņas jauda: lwad 7,0 B(A) (drukājot 26
lpp./min)
Jā
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies vai skatiet produkta iesaiņojumu
Aparatūrai ir noteikta viena gada standarta, ierobežota garantija. Garantijas un atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no
produkta, valsts un vietējās likumdošanas.

CB671B

HP Deskjet D2560 printeris,
HP 300 melnas tintes
kasetne, HP 300 trīs krāsu
tintes kasetne, HP
Photosmart Essential
programmatūras
kompaktdisks, uzstādīšanas
rokasgrāmata, uzziņu
rokasgrāmata,
elektropadeves bloks un
kabelis
Piederumi

Q6264A

HP 1,8 m USB kabelis

C6520A

HP USB kabelis, 3 m

Q6302A

HP 2101nw bezvadu G drukas
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

Materiāli

Materiāls
C6818A

HP vislabākās kvalitātes tintes
printera papīrs, 180,
glancēts-180g/m²/A4/210 x
297 mm/50 loksnes

Q8691A

HP uzlabots glancētais
fotopapīrs, 250 g/m² - 10x15cm,
bez apmales/25 lapas

CHP150

HP biroja papīrs, 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500
loksnes

Serviss un atbalsts
UG059E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, apmaiņas pakalpojums
nākamajā darbdienā, 3 gadi
UG184E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, apmaiņas pakalpojums
(standarta apgrozījumlaiks), 3 gadi
UG232E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, atdošanas noliktavā
pakalpojums, 3 gadi. (UG232E: tikai
Baltijas valstīm, Grieķijai, Polijai,
Turcijai, EEM valstīm, Slovēnijai,
Čehijai, Slovākijai un Ungārijai.
UG059E/UG184E: pārējai Eiropai).

http://www.hp.com
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Izejmateriālu, materiālu un piederumu pilnu
sarakstu var atrast HP vietnē
http://www.hp.com

