Tlačiareň HP Deskjet D2560

S touto ľahko použiteľnou a vysoko cenovo dostupnou tlačiarňou HP Deskjet získajte dokumenty
v laserovej kvalite a s impozantnými farbami - ideálna pre fotografie a webové stránky. S
intuitívnym softvérom a množstvom užitočných funkcií budete okamžite na nohách a v neustálej
činnosti.
Séria tlačiarní HP Deskjet D2560 je určená pre používateľov, ktorí hľadajú cenovo dostupnú, spoľahlivú a ľahko použiteľnú
tlačiareň, ktorá dáva impozantné výsledky všetkému od každodenných dokumentov po webové stránky, grafiku a fotografie.
S touto cenovo dostupnou a univerzálnou tlačiarňou tlačte všetko, čo potrebujete doma alebo v práci.
Vychutnajte si kvalitu a cenovú dostupnosť s atramentmi HP Vivera, ktorú potrebujete doma alebo v kancelárii. S touto
univerzálnou tlačiarňou môžete tlačiť dokumenty, webové stránky, fotografie a viac rýchlosťou až 26 str./min. čiernobielo
alebo 20 str./min. farebne. Tlač grafiky v jasných farbách s veľmi malými kvapkami atramentu HP. Tlačte s okrajmi alebo bez
nich na ľubovoľnú veľkosť vrátane bežného formátu fotografií 10 × 15 cm, 13 x 18 cm, panorámu (10 x 30 cm) A4 a viac.
Vychutnajte si efektívnu, spoľahlivú tlač so značkou HP – najspoľahlivejšou značkou tlačiarní na svete 1.
Získajte jednotný, spoľahlivý výkon s tlačiarňou HP Deskjet. Vychutnajte si nerušenú prácu výberom najspoľahlivejšej značky
tlačiarní na svete1, a overený výkon série HP Deskjet, na ktorý sa spolieha viac než 200 miliónov zákazníkov na celom svete.
Získajte to najlepšie z vašej tlačiarne vďaka originálnym výkonným kazetám s atramentom HP - s voliteľnými
veľkokapacitnými atramentovými kazetami2 tlačte 3 x viac čiernobielych a 2 x viac farebných strán. S tlačiarňou Energy Star
tiež ušetríte náklady na energiu.
Získajte vlastnosti, ktoré potrebujete - a žiadnu z tých čo nepotrebujete - pre ľahkú a bezproblémovú tlač.
Na naštartovanie používajte sprievodcu nastavenia a potom pozerajte ako jednoducho sa tlačí s týmto intuitívnym softvérom nečudo, že tlačiarne HP sú najľahšie použiteľné tlačiarne na svete1. Využívajte množstvo užitočných nástrojov vrátane
tlačidla na zrušenie tlače na jeden dotyk, indikátora nízkej hladiny atramentu a softvéru HP Smart Web Printing3 – už žiadne
orezané okraje. Pomocou softvéru HP Photosmart Essential3 môžete dokonca odstrániť efekt červených očí a tlačiť fotografie.
Vďaka kompaktnému dizajnu a úhľadnému skladaciemu zásobníku je táto tlačiareň vhodná takmer do každého priestoru.
1 Podľa voľby zákazníkov: www.hp.com/eur/idea

2 V porovnaní s kazetami HP 300 s čiernym alebo trojfarebným atramentom; veľkokapacitné atramentové kazety HP nie sú súčasťou dodávky, zakúpite ich
samostatne

3 Nie je kompatibilné s operačnými systémami Windows 2000 alebo Macintosh.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4
Až 26 str./min.
Až 9 str./min.
Až 2,5 str./min
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 20 str./min.
Až 6,5 str./min.
Až 2,5 str./min
A4
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 26
S rýchlosťou až 63
(fotografický papier)
sekúnd
sekúnd
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Vykreslené rozlíš. až 600 dpi
Farba: Optimalizované rozlíšenie až 4800 x 1200 dpi pri tlačení z počítača s vybranými papiermi HP Photo a vstup 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 alebo novšia verzia
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home alebo 2000 (SP4 alebo novší): akýkoľvek procesor Intel®
Pentium® II, Intel® Celeron® alebo kompatibilný procesor (233 MHz alebo viac); 128 MB RAM (odporúča sa 256 MB alebo
viac); 400 MB voľného miesta na pevnom disku; Microsoft® Internet Explorer 6 alebo novší. Pre počítače Windows Vista®
Ready: 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor; 512 MB pamäte RAM; 700 MB voľného miesta na pevnom
disku; Internet Explorer; jednotka CD-ROM; voľný USB port a USB kábel; SVGA 800 × 600 monitor so 16-bitovými farbami;
odporúča sa program Adobe® Acrobat® Reader 5 alebo novší; Odporúča sa prístup na internet. (S Microsoft® Windows®
2000 nemusia byť niektoré funkcie dostupné)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 alebo vyššia verzia; Počítač Macintosh s procesorom PowerPC G3, G4, G5 alebo
procesor Intel® Core; 256 MB RAM (odporúča sa aspoň 512 MB alebo viac); 200 MB voľného miesta na pevnom disku;
jednotka CD-ROM; voľný USB port a USB kábel; akýkoľvek webový prehliadač; odporúča sa prístup na internet
Integrovaná pamäť
HP PCL 3 GUI
±0,17 mm
Až 1 000 strán za mesiac
A4: 70 až 90 g/m², obálky HP: 70 až 90 g/m², karty HP: až do 200 g/m², fotografický papier HP: až do 280 g/m²
Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň, fotopapier), obálky, priehľadné fólie, nálepky, karty, médiá HP Advanced,
nažehľovacie médiá
Štandardné: A4 (210 × 297 mm); A5 (148 × 210 mm); DL (110 × 220 mm); C6 (114 × 162 mm); A6 (105 × 148 mm); 130
× 180 mm, 100 × 150 mm, Vlastné: 76 x 127 mm až 216 x 762 mm
Vstupný zásobník na 80 listov, výstupný zásobník na 20 listov, manuálna obojstranná tlač (k dispozícii je podpora ovládača)
Hárky: Až 80, Obálky: Až 10
Karty: Až 20, Fólie: Až 30, Menovky/hárky A4: Až 20
Štandardné: 1, voliteľné: 1
Až 20
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); môže sa líšiť podľa oblasti, Externé
Maximálne 16 wattov (aktívny režim/tlač)
Vysokorýchlostné USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0
Tlačidlo zapnúť/vypnúť, indikátor úrovne atramentu, rozšírené tlačidlo pre papier, tlačidlo zrušenia tlače
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Bez balenia: 438 x 307 x 141 mm, so založenými zásobníkmi: 438 x 209 x 141 mm, balené: 484 x 184 x 275 mm
Bez balenia: 2,8 kg, balené: 3,8 kg
Rozsahy parametrov prostredia: prevádzková teplota: 5 až 40 °C; Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 30 °C;
prevádzková vlhkosť: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti; Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti;
Skladovacia teplota:-40 až 60 °C; Skladovacia vlhkosť: od 5 do 90% relatívnej vlhkosti; úroveň hluku podľa iso 9296: akustický
výkon: lwad 7,0 B(A) (tlač rýchlosťou 26 str./min.)
Áno
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

CB671B

Tlačiareň HP Deskjet
D2560, čierna atramentová
kazeta HP 300, trojfarebná
atramentová kazeta HP
300, disk CD so softvérom
HP Photosmart Essential,
inštalačná príručka,
referenčná príručka,
napájací zdroj a kábel
Príslušenstvo

Q6264A

HP USB kábel, 1,8 m

C6520A

HP USB kábel, 3 m

Q6302A

Tlačový server HP 2101nw
Wireless G

CC640EE

Čierna atramentová kazeta HP
300 s atramentom Vivera

CC643EE

Trojfarebná atramentová kazeta
HP 300 s atramentmi Vivera

CC641EE

Čierna atramentová kazeta HP
300XL s atramentom Vivera

CC644EE

Trojfarebná atramentová kazeta
HP 300XL s atramentmi Vivera

Doplnky

Médiá
C6818A

Papier HP Superior 180 pre
atramentové tlačiarne, 180 g/m²,
A4/210 x 297 mm, 50 listov,
lesklý

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP 250 g/m² - 10 x 15
cm bez okrajov/25 listov

CHP150

Domáci a kancelársky papier HP,
80 g/m², A4/210 x 297 mm,
500 listov

Služby a podpora
UG059E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG184E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba obrátky), 3 roky
UG232E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky. (UG232E: len Baltické
krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko,
krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG059E/UG184E: Zvyšok Európy).
Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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