Drukarka HP Deskjet D2560

Łatwa w obsłudze i niedroga drukarka HP Deskjet umożliwia drukowanie materiałów z
laserową jakością i wspaniałymi kolorami, na przykład dokumentów, zdjęć i stron
internetowych. Intuicyjne oprogramowanie oraz pomocne funkcje umożliwiają szybkie
rozpoczęcie pracy.
Drukarka HP Deskjet D2560 jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących ekonomicznego, niezawodnego i łatwego w
obsłudze urządzenia, które zapewnia znakomitą jakość wydruku wielu materiałów, między innymi dokumentów, stron
internetowych, grafiki i zdjęć.
Drukowanie wszystkich materiałów potrzebnych w domu i w biurze za pomocą niedrogiej i wszechstronnej drukarki.
Wyjątkowo wysoka jakość i niski koszt drukowania w domu i w biurze dzięki atramentom HP Vivera. Wszechstronne
urządzenie umożliwia drukowanie dokumentów, stron internetowych, zdjęć i innych materiałów z prędkością do 26 str./min
w czerni i 20 str./min w kolorze. Małe krople atramentu HP zapewniają grafikę o żywych kolorach oraz oddanie
najdrobniejszych szczegółów na zdjęciach. Druk z marginesami lub bez w dowolnym formacie, między innymi 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, panoramicznym (10 x 30 cm) i A4.
Wydajne i bezproblemowe drukowanie z HP — najbardziej niezawodną marką drukarek na świecie 1.
Solidna drukarka HP Deskjet zapewnia stabilną i niezawodną wydajność. Najbardziej niezawodna marka drukarek na
świecie1 oraz sprawdzona wydajność konstrukcji HP Deskjet, którą wybrało ponad 200 milionów klientów na całym świecie
zapewnia poczucie pewności. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają uzyskanie najlepszych rezultatów —
opcjonalne wkłady atramentowe o dużej pojemności2 umożliwiają wydrukowanie 3 razy większej ilości stron w czerni i 2
razy większej ilości stron w kolorze. Drukarka zgodna z normą Energy Star zapewnia niskie koszty energii elektrycznej.
Urządzenie jest wyposażone wyłącznie w potrzebne funkcje, które zapewniają łatwe i bezproblemowe drukowanie.
Kreator konfiguracji pomagający w rozpoczęciu pracy oraz intuicyjne oprogramowanie ułatwiające drukowanie sprawiają,
że drukarki HP są najłatwiejszymi w obsłudze urządzeniami tego typu na świecie. Można wykorzystać przydatne narzędzia,
w tym przycisk „Anuluj drukowanie”, wskaźnik niskiego poziomu atramentu oraz funkcję HP Smart Web Printing3
umożliwiającą drukowanie stron internetowych bez obcinania brzegów. Można nawet usunąć efekt czerwonych oczu i
wydrukować zdjęcia za pomocą oprogramowania HP Photosmart Essential3. Niewielka konstrukcja i składany podajnik
papieru pozwalają ustawić drukarkę niemal w każdym miejscu.
1 Zgodnie z wyborem konsumentów: www.hp.com/eur/idea

2 W porównaniu z czarnym i trójkolorowym wkładem atramentowym HP 300; wkłady atramentowe HP o dużej pojemności nie wchodzą w skład zestawu, do
nabycia osobno

3 Brak zgodności z systemami operacyjnymi Windows 2000 i Macintosh.
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Technologia termiczna HP Inkjet
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Najlepszy
Czarny tekst, A4
Do 26 str./min
Do 9 str./min
Do 2,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4
Do 20 str./min
Do 6,5 str./min
Do 2,5 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier W ciągu zaledwie
W ciągu zaledwie
fotograficzny)
26 sekund
63 sekund
Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.
W czerni: Rozdzielczość do 600 dpi
Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku z komputera na wybranych papierach fotograficznych
HP, rozdzielczość wejściowa 1200 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 lub nowsze
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home oraz 2000 (SP4 lub nowszy): dowolny procesor Intel® Pentium®
II, Intel® Celeron® lub zgodny (233 MHz lub szybszy); 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB lub więcej); 400 MB
wolnego miejsca na twardym dysku; przeglądarka Microsoft® Internet Explorer 6 lub nowsza. Dla urządzenia z obsługą
Windows Vista®: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 800 MHz; 512 MB pamięci RAM; 700 MB wolnego miejsca
na twardym dysku; Internet Explorer; napęd CD-ROM; wolny port USB i kabel USB; monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową
głębią koloru; zalecane oprogramowanie Adobe® Acrobat® Reader 5 lub nowsze; zalecany dostęp do Internetu. (W przypadku
systemu Microsoft® Windows® 2000 niektóre funkcje mogą być niedostępne).
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 lub nowszy; komputer Macintosh z procesorem PowerPC G3, G4, G5 lub Intel®
Core; 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB lub więcej); 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku; napęd CD-ROM;
wolny port USB i kabel USB; dowolna przeglądarka internetowa; zalecany dostęp do Internetu
Wbudowana pamięć
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 mm
Do 1000 stron miesięcznie
A4: 70-90 g/m², koperty HP: 70-90 g/m², karty HP: do 200 g/m², papier fotograficzny HP: do 280 g/m²
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia, etykiety, karty, nośniki HP Advanced, nośniki do
nadruków na koszulki
Standardowo: 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, Nietypowe: od 76 x 127 do 216 x 762 mm
Podajnik papieru na 80 arkuszy, odbiornik papieru na 20 arkuszy, ręczny druk dwustronny (z obsługą przez sterownik)
Liczba arkuszy: Do 80, Koperty: Do 10
Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 30, Etykiety/A4 arkusze: Do 20
Standardowo: 1, opcjonalnie: 1
Do 20
Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Napięcie wejściowe 100 – 240 V (+/-10%), 50 – 60 Hz (+/-3 Hz); może być różne w zależności od regionu, Zewnętrzny
maksymalnie 16 W (aktywność/drukowanie)
Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)
Wyłącznik, wskaźnik poziomu atramentu, przycisk przesuwania papieru, przycisk „Anuluj drukowanie”
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Bez opakowania: 438 x 307 x 141 mm, z uniesionymi podajnikami: 438 x 209 x 141 mm, w opakowaniu: 484 x 184 x 275
mm
Bez opakowania: 2,8 kg, w opakowaniu: 3,8 kg
Zakresy środowiskowe: temperatura pracy: Od 5 do 40°C; Zalecana temperatura pracy: 15-30°C; wilgotność podczas pracy:
wilgotność względna 15-80%; Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%; Temperatura
przechowywania:-40–+60°C; Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna 5-90%; poziom szumów wg iso 9296: moc
dźwięku: lwad 7,0 B(A) (drukowanie z prędkością 26 str./min)
Tak
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

CB671B

Drukarka HP Deskjet
D2560, czarny wkład
atramentowy HP 300,
trójkolorowy wkład
atramentowy HP 300, płyta
CD z oprogramowaniem HP
Photosmart Essential,
instrukcja instalacyjna,
instrukcja obsługi, zasilacz,
kabel zasilania
Akcesoria

Q6264A

Kabel USB HP 1,8 m

C6520A

Kabel HP USB, 3m

Q6259A

Zestaw HP do druku
bezprzewodowego

Q6302A

Serwer wydruków HP 2101nw
Wireless G

Materiały eksploatacyjne
CC640EE

Czarny wkład atramentowy
HP 300 z atramentem Vivera

CC643EE

Trójkolorowy wkład drukujący HP
300 z atramentami Vivera

CC641EE

Czarny wkład atramentowy HP
300XL z atramentem Vivera

CC644EE

Trójkolorowy wkład drukujący HP
300XL z atramentami Vivera

C6818A

Papier HP Superior Inkjet 180,
błyszczący, 180 g/m²/A4/210
x 297 mm (50 arkuszy)

Q8691A

Papier HP Advanced Photo,
błyszczący, 250 g/m²,
10 x 15 cm bez marginesów,
25 arkuszy

CHP150

Papier HP Home and Office, 80
g/m², A4/210 x 297 mm (500
arkuszy)

Nośniki

Serwis i wsparcie
Pakiety serwisowe HP Care Pack:
UG059E — serwis w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym (wymiana
urządzenia), 3 lata
UG184E HP — wymiana urządzenia
(czas standardowy), 3 lata
UG232E HP — usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata (UG232E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące,
Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry.
UG059E/UG184E: pozostałe kraje
europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych,
nośników i akcesoriów znajduje się na stronie
www.hp.com

http://www.hp.pl
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