Barevná inkoustová tiskárna HP Deskjet
D4360

Získejte výkon a spolehlivost, kterou vyžadujete, od této odolné a všestranné tiskárny. Tiskněte
dokumenty každodenní potřeby, trvanlivé fotografie, webové stránky a další rychlostí až
30 str./min černobíle nebo 23 str./min barevně. Odpovídá klasifikaci Energy Star.

Tiskárna HP Deskjet D4360 je navržena pro uživatele vyžadující trvanlivou, spolehlivou, všestrannou tiskárnu, která bude
poskytovat rychlé, konzistentní a cenově dostupné výsledky u všech druhů tisku, od korespondence a každodenních projektů
po webové stránky a fotografie.
Získejte vysoký celkový výkon, rychlý každodenní tisk a trvanlivé fotografie.
Pomocí této výkonné a všestranné tiskárny můžete tisknout vše – od každodenní korespondence s textem v kvalitě laserového
tisku až po dokumenty a projekty s živými barvami. Zvládněte více práce v kratší době díky rychlosti tisku až 30 str./min
černobíle a až 23 str./min barevně. Tiskněte trvanlivé fotografie pomocí inkoustů HP Vivera a papíru HP Premium Plus Photo
Paper, získejte výsledky v laboratorní kvalitě díky volitelným šesti barvám inkoustu2. Tiskněte s okraji či bez okrajů na
oblíbené formáty včetně formátu 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 a dalších formátů.
Tiskněte efektivně a spolehlivě se společností HP – nejspolehlivější značkou tiskáren 1.
Zvolte produkt, na který se můžete spolehnout – tiskárnu HP, nejspolehlivější značku tiskáren na světě1. Zaručená kvalita tisku
při použití originálních inkoustových kazet HP, které jsou navrženy k efektivnímu využití inkoustu a zajištují skvělé výsledky bez
rozmazání nebo úniku inkoustu. Vyberte si ze standardních kazet nebo tiskněte 3x více černobílých a barevných stran díky
volitelným vysokokapacitním inkoustovým kazetám3. S touto tiskárnou odpovídající klasifikaci Energy Star můžete uspořit
energii a ušetřit za elektřinu.
Začněte tisknout okamžitě a využijte množství užitečných, snadno použitelných funkcí.
Oceníte bezproblémové nastavení a množství funkcí pro snadné použití – to vše navrženo pro usnadnění tisku. Šetřete čas a
peníze díky tlačítku zrušení tisku jedním stisknutím, sledujte stav spotřebního materiálu pomocí měrky hladiny inkoustu a
tiskněte celé webové stránky pomocí technologie HP Smart Web Printing4. Snadné potlačení jevu červených očí z fotografií
pomocí softwaru HP Photosmart Essential4. Na předním panelu je rovněž k dispozici port USB, který umožňuje rychlý přenos
souborů a fotografií do počítače.
1 Dle výběru spotřebitelů: www.hp.com/eur/idea

2 S fotografickou inkoustovou kazetou HP 348, není součástí dodávky; nutno zakoupit samostatně
3 V porovnání s černými inkoustovými kazetami HP 350 nebo tříbarevnými inkoustovými kazetami HP 351; inkoustové kazety HP s vysokou kapacitou nejsou
součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně

4 Nekompatibilní s operačními systémy Windows 2000 a Macintosh.
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Technická specifikace
Tisková technologie
Rychlost tisku

Kvalita tisku
Kompatibilita s operačními systémy

Minimální požadavky na systém

Paměť
Jazyky tiskárny
Řezy písma/fonty
Vyrovnání kazety
Kapacita tisku
Doporučená hmotnost médií
Doporučená média
Velikosti médií
Manipulace s papírem
Manipulace s médii/vstup
Vstupní zásobník papíru
Manipulace s médii/výstup
Duplexní tisk
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Rozhraní a připojení
Ovládací panel
Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí

ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4
Až 30 str./min
Až 9,1 str./min
Až 2,3 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4
Až 23 str./min
Až 5,8 str/min
Až 2,3 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 26 s
Již za 33 s
Již za 59 s
(fotografický papír)
Závisí na typu dokumentu a tiskovém režimu
Černá: Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi
Barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi a vstupní rozlišení 1 200 dpi
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home, 2000 Professional (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 nebo vyšší;
Systémy Microsoft® Windows® 2000 a XP x64 jsou podporovány pouze s ovladačem tiskárny; Softwarové aplikace HP Smart
Web Printing a HP Photosmart Essential nejsou dostupné pro systémy Microsoft® Windows® 2000 a XP x64 a MAC OS X.
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional nebo XP Home nebo 2000 (SP4 nebo vyšší): Jakýkoli procesor Intel®
Pentium® II, Intel® Celeron® nebo kompatibilní (233 MHz nebo vyšší); 128 MB paměti RAM (doporučeno 256 MB a více);
400 MB volného místa na pevném disku; Internet Explorer 6 nebo vyšší. Připraveno pro Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo
64bitový (x64) procesor, 800 MHz; 512 MB RAM; 700 MB volného místa na pevném disku; Internet Explorer; jednotka
CD-ROM; volný port a kabel USB; monitor SVGA s rozlišením 800 × 600 a 16bitovou barevnou hloubkou; doporučen
prohlížeč Adobe® Acrobat® Reader 5 nebo vyšší; doporučen přístup k Internetu. (Při použití systému Microsoft® Windows®
2000 nemusí být některé funkce dostupné)
Systém Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 nebo vyšší; Počítač Macintosh s procesorem PowerPC G3, G4, G5 nebo
Intel® Core; 256 MB RAM (doporučeno 512 MB a více); 200 MB volného místa na pevném disku; Jednotka CD-ROM; volný
port a kabel USB; libovolný webový prohlížeč; doporučen přístup k internetu
Vestavěná paměť
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Žádné
+/- 0,05 mm
Až 3000 stran za měsíc
A4: 70 až 90 g/m², obálky HP: 70 až 90 g/m², karty HP: až 200 g/m², fotografický papír HP: až 280 g/m²
Běžný papír
Standardní: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), DL
(110 x 220 mm), 100 x 300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm
Vstupní zásobník na 80 listů, výstupní zásobník na 50 listů
Počet listů: Až 80, Obálky: Až 10
Karty: Až 30, Fólie: Až 30, Štítky/listy formátu A4: Až 20
Standardní: 1, volitelné: 1
Až 50
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); může se lišit podle oblasti, Externí
20 W max. (aktivní/tisk), 3 W max. (připraveno)
Port USB – kompatibilní se specifikacemi USB 2.0 (vpředu), vysokorychlostní port USB – kompatibilní se specifikacemi USB 2.0
(vzadu)
3 tlačítka na předním panelu (Power – Napájení, Print Cancel – Zrušení tisku, Paper Advance – Posun papíru), měrka hladiny
inkoustu (černobílý a tříbarevný)
Software HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Bez obalu: 445 × 342 × 148 mm, se zvednutým zásobníkem: 445 × 207 × 172 mm, Maximum: 446 × 480 × 172 mm, včetně
obalu: 489 × 284 × 225 mm
Bez obalu: 3,5 kg, včetně obalu: 5,4 kg
Parametry prostředí: provozní teplota: 5 až 40 °C; Doporučená provozní teplota: 15 až 30 °C; provozní vlhkost: Relativní
vlhkost 20 až 80 %; Doporučená provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %; Teplota skladování:-40 až 60 °C; Vlhkost
skladování: 5 až 90% RH; hladina hluku dle iso 9296: akustický výkon: lwad 6,9 B(A) (tisk při rychlosti 30 str./min)
Ano
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

CB700B

Tiskárna HP Deskjet D4360,
černá inkoustová tisková
kazeta HP 350, tříbarevná
inkoustová tisková kazeta
HP 351, CD se softwarem
HP Photosmart Essential,
průvodce nastavením,
referenční příručka, zdroj
napájení a napájecí kabel
Příslušenství

Q6264A

Kabel HP USB 1,8 m

C6520A

HP USB kabel, 3 m

Q6302A

Bezdrátové tiskové servery HP G
2101nw

CB335EE

HP 350 Černá inkoustová tisková
kazeta s inkoustem Vivera

CB337EE

HP 351 Tříbarevná inkoustová
tisková kazeta s inkousty Vivera

CB336EE

HP 350XL Černá inkoustová
tisková kazeta s inkoustem Vivera

CB338EE

HP 351XL Tříbarevná inkoustová
tisková kazeta s inkousty Vivera

C9369EE

HP 348 Fotografická inkoustová
tisková kazeta s inkousty Vivera

C6832A

Vysoce lesklý fotografický papír
HP Premium Plus High-gloss Photo
Paper 280 g/m² – A4/210 x
297 mm/20 listů

Q1786A

Vysoce lesklý fotografický papír
HP Premium Plus High-gloss Photo
Paper 280 g/m² – A4/210 x
297 mm/50 listů

Q8028A

Vysoce lesklý fotografický papír
HP Premium Plus High-gloss Photo
Paper 280 g/m² – 10 x 15 cm k
tisku bez okrajů/25 listů

Spotřební materiál

Média

Servis a podpora
UG059E služba HP Care Pack,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
UG184E služba HP Care Pack,
výměnná služba (standardní doba
opravy), po dobu 3 let
UG232E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UG232E: pouze Pobaltí, Řecko,
Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko a Maďarsko.
UG059E/UG184E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.com
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