HP Deskjet D2560 Yazıcı

Bu kullanımı kolay ve çok hesaplı HP Deskjet yazıcıyla fotoğraf ve web sayfaları için ideal lazer
kalitesinde belgeler ve etkileyici renk elde edin. Kolay kullanımlı yazılım ve çeşitli yardımcı
özelliklerle hiç zaman kaybetmeyeceksiniz.

HP Deskjet D2560 Yazıcı, günlük belgelerden web sayfalarına, grafiklere ve fotoğraflara kadar her şeyde etkileyici sonuçlar
veren, hesaplı, güvenilir ve kullanımı kolay yazıcı arayışı içinde olan kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Evde veya işte ihtiyacınız olan her şeyi bu hesaplı, çok yönlü yazıcıyla yazdırın.
HP Vivera mürekkeplerle evde veya ofiste ihtiyaç duyduğunuz kalite ve uygun fiyatın keyfini yaşayın. Bu çok yönlü yazıcıyla
günlük belgeleri, web sayfalarını, fotoğrafları ve diğerlerini yazdırın ve dakikada 26 sayfaya kadar siyah, dakikada 20
sayfaya kadar renkli yazdırma hızının keyfini yaşayın. Canlı renkte grafikler yazdırın ve HP'nin ultra küçük mürekkep damlası
boyutuyla fotoğraflarda ince ayrıntılar elde edin. 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama (10 x 30 cm), A4 ve diğer tüm popüler
fotoğraf boyutlarında kenarlıklı veya kenarlıksız yazdırın.
Dünyanın en güvenilir yazıcı markası HP ile verimli, güvenilir yazdırmanın keyfini yaşayın 1.
Bu dayanıklı HP Deskjet yazıcı ile tutarlı ve güvenilir performans elde edin. Tüm dünyada 200 milyondan fazla müşteri
tarafından tercih edilen, dünyanın en güvenilir yazıcı markasını1 ve HP Deskjet'in kendini ispatlamış performansını seçmenin
huzurunu yaşayın. Verimli Orijinal HP mürekkep kartuşlarıyla yazıcınızdan en iyi şekilde faydalanın; isteğe bağlı yüksek
kapasiteli mürekkep kartuşlarıyla 3 kat daha fazla siyah ve 2 kat daha fazla renkli sayfa yazdırın2. Energy Star onaylı bu
yazıcıyla enerji tasarrufu yapın.
Kolay ve sorunsuz yazdırma için ihtiyacınız olan özellikleri elde edin, ihtiyacınız olmayanlara para ödemeyin.
Kullanmaya başlamak için kurulum sihirbazını kullanın ve kullanımı lolay olan yazılımı kullanarak yazdırmanın ne kadar kolay
olduğunu görün; hiç şüphe yok ki HP yazıcılar dünyanın kullanımı en kolay yazıcılarıdır1. Tek tuşla yazdırma iptal düğmesi,
düşük mürekkep göstergesi ve HP Akıllı Web Baskısı gibi çok çeşitli yardımcı araçlardan yararlanın3; artık eksik yazdırılan
kenarlara son. HP Photosmart Essential yazılımını kullanarak kırmızı göz sorununu giderebilir ve fotoğrafları basabilirsiniz 3.
Küçük boyutlu tasarımı ve katlanabilir tepsileriyle bu yazıcı her yere sığabilir.
1 Tüketiciler tarafından seçildi: www.hp.com/eur/idea

2 HP 300 Siyah veya Üç Renkli Mürekkep Kartuşlarıyla karşılaştırılmıştır; yüksek kapasiteli HP mürekkep kartuşları dahil değildir
Lütfen, ayrıca satın alın

3 Windows 2000 veya Macintosh işletim sistemleriyle uyumlu değildir.

Teknik özellikler
Baskı teknolojisi
Baskı hızı

Baskı kalitesi
İşletim sistemi uyumluluğu
Minimum sistem gereksinimleri

Bellek
Yazıcı dilleri
Kartuş hizalama
Çalışma döngüsü
Önerilen ortam ağırlığı
Önerilen ortam
Ortam boyutları
Kağıt kullanma
Ortam kullanımı/giriş
Kağıt giriş tepsisi
Ortam kullanımı/çıktı
İki taraflı baskı
Güç gereksinimleri
Güç tüketimi
Arabirim ve bağlanabilirlik
Kontrol paneli
Ürünle gelen yazılım
Boyutları (e x d x y)
Ağırlık
Çalıştırma koşulları

ENERGY STAR
Malzemelerin ömrü
Garanti

Sipariş bilgileri
HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Belge tipi
Siyah metin A4

CB671B
Taslak
26 dk/syf kadar

Normal
Dakikada 9 sayfaya
kadar
Dakikada 6,5
sayfaya kadar

Best
Dakikada en çok 2,5
sayfa
Karışık Metin/Renkli grafikler A4
Dakikada en çok 20
Dakikada en çok 2,5
sayfaya kadar
sayfa
10 x 15 cm renkli fotoğraf (fotoğraf
26 saniye kadar kısa
63 saniye kadar kısa
kağıdı)
bir sürede
bir sürede
Belge tipine ve baskı moduna bağlı yaklaşık rakamlar. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin
karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
Siyah: 600 görüntülenen dpi'ye kadar
Renk: Seçilen HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken 4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar ve 1200 giriş dpi'si
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X
v10.3.9, v10.4, v10.5 veya üstü
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home or 2000 (SP4 veya üstü): Intel® Pentium® II, Intel® Celeron®
veya uyumlu herhangi bir işlemci (233 MHz veya üstü); 128 MB RAM (256 MB veya üstü önerilir); 400 MB boş sabit disk alanı;
Microsoft® Internet Explorer 6 veya üstü. Windows Vista®'ya Hazır olması için: 800 MHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci;
512 MB RAM; 700 MB boş sabit disk alanı; Internet Explorer; CD-ROM sürücüsü; kullanılabilir USB bağlantı noktası ve USB
kablosu; 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran; Adobe® Acrobat® Reader 5 veya üstü önerilir; Internet erişimi önerilir.
(Microsoft® Windows® 2000 ile bazı özellikler kullanılamayabilir)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 veya üstü; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemciye sahip Macintosh
bilgisayar; 256 MB RAM (512 MB veya üstü önerilir); 200 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM sürücüsü; kullanılabilir USB
bağlantı noktası ve USB kablosu; herhangi bir Web tarayıcısı; Internet erişimi önerilir
Tümleşik bellek
HP PCL 3 GUI
+/- 0,17 mm
Ayda 1000 sayfaya kadar
A4: 70 - 90 gr/m², HP zarflar: 70 - 90 gr/m², HP kartlar: en fazla 200 gr/m², HP fotoğraf kağıdı: 280 gr/m²'ye kadar
Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar, HP Avantajlı ortam, ütüyle aktarmalar
Standart: 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, Özel: 76 x 127 - 216 x 762 mm
80 yapraklık giriş tepsisi, 20 yapraklık çıktı tepsisi, el ile iki taraflı baskı (sürücü desteği sağlanır)
Yaprak: 80'e kadar, Zarf: 10'ye kadar
Kart: 20'ye kadar, Saydam: 30'a kadar, Etiket/A4 kağıdı: 20'ye kadar
Standart: 1, isteğe bağlı: 1
20'ye kadar
El ile (sürücü desteği var)
Girdi voltajı 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); bölgeye göre değişebilir, Harici
16 watt maksimum (etkin/yazdırırken)
Hi-Speed USB - USB 2.0 özellikleriyle uyumludur
Açık/kapalı düğmesi, mürekkep düzeyi göstergesi, kağıt ilerletme düğmesi, yazdırma iptal düğmesi
HP Photosmart Essential 2.5, HP Akıllı Web Baskısı 2.0
Ambalajdan çıkarıldığında: 438 x 307 x 141 mm, tepsiler üstte: 438 x 209 x 141 mm, ambalajlı: 484 x 184 x 275 mm
Ambalajdan çıkarıldığında: 2,8 kg, ambalajlı: 3,8 kg
Çevre koşulları: çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40° C; Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 30° C; çalıştırma nemi: % 15 - 80 Göreceli
Nem; Önerilen çalışma ortamı nemi: % 20 - 80 BN; Depolama sıcaklığı:-40 - 60° C; Depolama nemi: % 5 - 90 Göreceli nem;
iso 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: lwad 7,0 B(A) (dakikada 26 sayfa basarken)
Evet
Elde edilen sayfa hakkında bilgi için, www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün paketine bakın
Standart bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı
olarak değişir.

HP Deskjet D2560 Yazıcı,
HP 300 Siyah Mürekkep
Kartuşu, HP 300 Üç Renkli
Mürekkep Kartuşu, HP
Photosmart Essential yazılım
CD'si, kurulum kılavuzu,
danışma kılavuzu, güç
kaynağı ve kablo
Aksesuarlar

Q6264A

HP 1,8m USB kablo

C6520A

HP USB Kablosu, 3m

Q6302A

HP 2101nw Kablosuz G Baskı
Sunucusu

CC640EE

HP 300 Vivera Mürekkepli Siyah
Mürekkep Kartuşu

CC643EE

HP 300 Vivera Mürekkepli Üç
Renkli Mürekkep Kartuşu

CC641EE

HP 300XL Vivera Mürekkepli
Siyah Mürekkep Kartuşu

CC644EE

HP 300XL Vivera Mürekkepli Üç
Renkli Mürekkep Kartuşu

Q8691A

HP Gelişmiş Parlak Fotoğraf
Kağıdı 250 g/m² - 10x15 cm
kenar boşluksuz/25 yaprak

CHP150

HP Ev ve Ofis Kağıdı 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500
ypr

Sarf Malzemeleri

Baskı ortamları

Servis ve Destek
UG059E HP Bakım Paketi, Ertesi İş
Günü Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG184E HP Bakım Paketi, Değiştirme
Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UG232E HP Bakım Paketi, Depoya
İade hizmeti, 3 yıl (UG232E: Yalnızca
Baltık Ülkeleri, Yunanistan, Polonya,
Türkiye, EEM, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan.
UG059E/UG184E: Avrupa'nın diğer
ülkeleri).
Yedek parça, ortam ve aksesuarların tam listesi
için lütfen http://www.hp.com adresinden HP
web sitesine bakın

http://www.hp.com
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