HP Deskjet D2560-skriver

Få dokumenter i laserkvalitet og imponerende farger – ideelt for fotografier og nettsider – med
denne brukervennlige og svært rimelige HP Deskjet-skriveren. Med intuitiv programvare og en
rekke nyttige funksjoner kommer du raskt i gang.

HP Deskjet D2560-skriveren er laget for brukere som ønsker en rimelig, pålitelig og brukervennlig skriver som gir
imponerende resultater på alt fra daglige dokumenter til nettsider, grafikk og fotografier.
Skriv ut alt du trenger hjemme eller på kontoret med denne rimelige og allsidige skriveren.
Gled deg over kvaliteten og den lave prisen du trenger hjemme eller på kontoret, med HP Vivera-blekk. Skriv ut daglige
dokumenter, nettsider, fotografier og mer med denne allsidige skriveren, og gled deg over utskriftshastigheter på opptil 26 spm
i svart-hvitt, 20 spm i farger. Skriv ut livfull fargegrafikk og få fine detaljer i fotografier med HPs svært små blekkdråper. Skriv ut
med eller uten kantlinjer i alle populære fotostørrelser, inkludert 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama (10 x 30 cm), A4 og
flere.
Effektiv, pålitelig utskrift med HP – verdens mest pålitelige skrivermerke 1.
Få konsistent og pålitelig ytelse med denne holdbare HP Deskjet-skriveren. Nyt tryggheten ved verdens mest pålitelige
skrivermerke1, og den utprøvde ytelsen til HP Deskjet, som brukes av mer enn 200 millioner kunder over hele verden. Få det
beste fra skriveren med effektive originale HP-blekkpatroner – skriv ut tre ganger flere svart-hvitt-sider og to ganger flere
fargesider med høykapasitetspatroner2 (tillegg). Spar også strøm med denne Energy Star-kvalifiserte skriveren.
Få funksjonene du trenger – og ingen som du ikke trenger – for enkel, problemfri utskrift.
Bruk installeringsveiviseren for å komme i gang, og se hvor enkelt det er å skrive ut ved hjelp av den intuitive programvaren –
ikke rart at HP-skrivere er verdens mest brukervennlige skrivere1. Dra fordel av en rekke nyttige verktøy, inkludert ett-trykks skriv
ut/avbryt-knapp, indikator for lite blekk og HP Smart webutskrift3 – ingen flere avkuttede kanter. Du kan til og med fjerne røde
øyne og skrive ut fotografier ved hjelp av HP Photosmart Essential-programvare3. Kompakt design og praktisk innfellbar
papirskuff gjør at denne skriveren får plass nesten hvor som helst.
1 Som valgt av forbrukere: www.hp.com/eur/idea

2 Sammenlignet med HP 300 svart eller HP 22 trefargers blekkpatroner; høykapasitets HP-blekkpatroner er ikke inkludert, må kjøpes separat
3 Ikke kompatibel med Windows 2000- eller Macintosh-operativsystemer.

Tekniske spesifikasjoner
Utskriftsteknologi
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Operativsystemkompatibilitet
Minstekrav til systemet

Minne
Skriverspråk
Innretting av blekkpatron
Driftssyklus
Anbefalt medievekt
Anbefalte medier
Mediestørrelser
Papirhåndtering
Papirhåndtering/innmating
Papirinnskuff
Papirhåndtering/utskrift
Dobbeltsidig utskrift
Krav til strømforsyning
Strømforbruk
Grensesnitt og tilkobling
Kontrollpanel
Medfølgende programvare
Mål (b x d x h)
Vekt
Driftsmiljø

ENERGY STAR
Levetid for rekvisita
Garanti

HP termisk blekkskriver
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4
Opptil 26 spm
Opptil 9 spm
Opptil 2,5 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4
Opptil 20 spm
Opptil 6,5 spm
Opptil 2,5 spm
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)
Så raskt som 26 sek
Så raskt som 63 sek
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
dokumentets kompleksitet.
Svart: Opptil 600 gjengitte dpi
Farge: Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi ved utskrift fra en datamaskin med utvalgt HP-fotopapir og 1200 inngående 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 eller høyere
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home eller 2000 (SP4 eller høyere): en Intel® Pentium® II-, Intel®
Celeron®- eller kompatibel prosessor (233 MHz eller høyere); 128 MB minne (256 MB eller høyere anbefales); 400 MB ledig
harddiskplass; Microsoft® Internet Explorer 6 eller høyere. For Windows Vista® Ready: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits
(x64) prosessor; 512 MB minne; 700 MB ledig harddiskplass; Internet Explorer; CD-ROM-stasjon; ledig USB-port og USB-kabel;
SVGA-skjerm på 800 x 600 med 16-bits farger; Adobe® Acrobat® Reader 5 eller høyere anbefales; Internett-tilgang anbefales.
(Med Microsoft® Windows® 2000 kan det hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 eller høyere; Macintosh-datamaskin med en PowerPC G3, G4, G5 eller Intel®
Core-prosessor; 256 MB minne (512 MB eller høyere anbefales); 200 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon; ledig USB-port
og USB-kabel; hvilken som helst nettleser; Internett-tilgang anbefales
Integrert minne
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 mm
Opptil 1000 sider per måned
A4: 70 til 90 g/m², HP-konvolutter: 70 til 90 g/m², HP-kort: opptil 200 g/m², HP fotopapir: opptil 280 g/m²
Papir (vanlig, inkjet, foto), konvolutter, transparenter, etiketter, kort, HP Advanced-papir, motivoverføringspapir
Standard: 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 x
180 mm, 100 x 150 mm, Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 762 mm
80-arks papirskuff, 20-arks utmatingsbrett, manuell dobbeltsidig utskrift (driverstøtte følger med)
Ark: Opptil 80, Konvolutter: Opptil 10
Kort: Opptil 20, Transparentfilm: Opptil 30, Etiketter/A4-ark: Opptil 20
Standard: 1, tilleggsutstyr: 1
Opptil 20
Manuelt (driverstøtte følger med)
Inngangsspenning 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); kan variere fra region til region, Ekstern
16 watt maksimum (aktiv/utskrift)
Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene
Av/på-knapp, blekknivåindikator, knapp for papirfremrulling, skriv ut/avbryt-knapp
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart webutskrift 2.0
Uten emballasje: 438 x 307 x 141 mm, med skuffer opp: 438 x 209 x 141 mm, med emballasje: 484 x 184 x 275 mm
Uten emballasje: 2,8 kg, med emballasje: 3,8 kg
Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40° C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30° C; fuktighet ved drift: 15 til 80 % RF;
Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF; Lagringstemperatur:-40 til 60° C; Fuktighet ved lagring: 5 til 90 % RF; støynivå iht.
iso 9296: lydstyrke: lwad 7,0 B(A) (under utskrift med 26 spm)
Ja
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Bestillingsinformasjon
CB671B

HP Deskjet D2560-skriver,
HP 300 svart blekkpatron,
HP 300 trefargers
blekkpatron, CD med HP
Photosmart
Essential-programvare,
installeringsveiledning,
referansehåndbok,
strømforsyning og ledning
Tilbehør

Q6264A

HP 1,8 m USB-kabel

C6520A

HP USB-kabel, 3 m

Q6302A

HP 2101nw Wireless
G-utskriftsserver

CC640EE

HP 300 svart blekkpatron med
Vivera-blekk

CC643EE

HP 300 trefargers blekkpatron
med Vivera-blekk

CC641EE

HP 300XL svart blekkpatron med
Vivera-blekk

CC644EE

HP 300XL trefargers blekkpatron
med Vivera-blekk

C6818A

HP Superior Inkjet-papir 180,
glanset – 180 g/m² / A4 / 210
x 297 mm / 50 ark

Q8691A

HP avansert fotopapir, glanset,
250 g/m², 10 x 15 cm uten
marg / 25 ark

CHP150

HP-papir for hjem og kontor 80
g/m² – A4 / 210 x 297 mm /
500 ark

Rekvisita

Papirtyper

Service og support
UG059E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG184E HP Care Pack,
Utskiftingsservice (vanlig
behandlingstid), 3 år
UG232E HP Care Pack, Retur til
depot-service, 3 år (UG232E: bare
Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM,
Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG059E/UG184E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita,
medier og tilbehør på HPs nettsted
http://www.hp.com

http://www.hp.no
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