Έγχρωμος εκτυπωτής inkjet HP Deskjet
D4360

Αποκτήστε την απόδοση και την αξιοπιστία που αναζητάτε με αυτόν τον στιβαρό εκτυπωτή για
κάθε χρήση. Εκτυπώστε καθημερινά έγγραφα, φωτογραφίες με μεγάλη διάρκεια ζωής, ιστοσελίδες
και άλλα με ταχύτητες έως 30 ασπρόμαυρες και 23 έγχρωμες σελ/λεπτό. Πιστοποίηση Energy
Star.
Ο εκτυπωτής HP Deskjet D4360 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που θέλουν έναν στιβαρό και αξιόπιστο εκτυπωτή για κάθε χρήση,
ο οποίος θα παρέχει γρήγορα, σταθερά και οικονομικά αποτελέσματα για τα πάντα, από αλληλογραφία και καθημερινές
εργασίες μέχρι ιστοσελίδες και φωτογραφίες.
Εξαιρετική απόδοση σε όλα τα επίπεδα με γρήγορες καθημερινές εκτυπώσεις και φωτογραφίες με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Εκτυπώστε τα πάντα, από την καθημερινή αλληλογραφία με κείμενο ποιότητας laser μέχρι έγγραφα με ζωντανά χρώματα και
εργασίες, με αυτόν τον ανθεκτικό και ευέλικτο εκτυπωτή για κάθε χρήση. Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο με ταχύτητες έως
30 ασπρόμαυρες και 23 έγχρωμες σελ/λεπτό. Εκτυπώστε φωτογραφίες με μεγάλη διάρκεια ζωής με μελάνες HP Vivera και
φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus και επιλέξτε την προαιρετική έγχρωμη εκτύπωση 6 μελανών για αποτελέσματα ποιότητας
εργαστηρίου2. Εκτυπώστε με ή χωρίς περιθώρια σε όλα τα δημοφιλή μεγέθη, όπως 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 και άλλα.
Απολαύστε αποτελεσματική, αξιόπιστη εκτύπωση από την HP – την πλέον αξιόπιστη εταιρεία εκτυπωτών παγκοσμίως 1.
Εξασφαλίστε την ηρεμία σας επιλέγοντας HP, την πιο αξιόπιστη εταιρεία εκτυπωτών παγκοσμίως1. Εξασφαλίστε τα καλύτερα
αποτελέσματα από τον εκτυπωτή σας με αυθεντικά δοχεία μελάνης HP – σχεδιασμένα για αποδοτική χρήση μελάνης και
εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς μουτζούρες ή διαρροές. Επιλέξτε τυπικά δοχεία ή εκτυπώστε τριπλάσιες ασπρόμαυρες και
έγχρωμες σελίδες με προαιρετικά δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας3. Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με αυτόν τον
εκτυπωτή με πιστοποίηση Energy Star.
Ξεκινήστε σε χρόνο μηδέν και εκμεταλλευτείτε την πλήρη σειρά χρήσιμων και φιλικών προς το χρήστη χαρακτηριστικών.
Εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και μια σειρά φιλικών προς το χρήστη χαρακτηριστικών, που έχουν σχεδιαστεί για να
διευκολύνουν την εκτύπωση. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα με την ακύρωση εκτύπωσης με το πάτημα ενός κουμπιού, ελέγξτε τα
αναλώσιμα με το δείκτη στάθμης μελάνης και εκτυπώστε ολόκληρες ιστοσελίδες με το HP Smart Web Printing4. Δείτε πόσο
εύκολο είναι να αφαιρέσετε τα κόκκινα μάτια από τις φωτογραφίες με το λογισμικό HP Photosmart Essential4. Ακόμη, υπάρχει
μια πρακτική θύρα USB στην πρόσοψη για γρήγορη μεταφορά αρχείων και φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.
1 Σύμφωνα με την επιλογή των καταναλωτών: www.hp.com/eur/idea
2 Με δοχείο μελάνης HP 348 Photo Ink Cartridge
Δεν περιλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά

3 Σε σύγκριση με το δοχείο μαύρης μελάνης HP 350 ή το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 351
Τα δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά

4 Δεν είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000 και Macintosh.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ποιότητα εκτύπωσης
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Μνήµη
Γλώσσες εκτυπωτή
Γραμματοσειρές
Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης
Κύκλος λειτουργίας
Συνιστώμενο βάρος μέσων
Συνιστώμενα μέσα
Μεγέθη μέσων
Χειρισμός χαρτιού
Χειρισμός μέσων/είσοδος
Δίσκος εισόδου χαρτιού
Χειρισμός μέσων/έξοδος
Εκτύπωση διπλής όψεως
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ισχύος
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου
Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

ENERGY STAR
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4
Έως 30 σελ/λεπτό
Έως 9,1 σελ/λεπτό Έως 2,3 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4 Μέχρι 23 σελ/λεπτό
Μέχρι 5,8 σελ/λεπτό Έως 2,3 σελ/λεπτό
Έγχρωμη φωτογραφία (φωτογραφικό
Σε 26 δευτ.
Σε 33 δευτερόλεπτα Σε 59 δευτερόλεπτα
χαρτί) 10 x 15 cm
Εξαρτάται από τον τύπο εγγράφου και τη λειτουργία εκτύπωσης
Μαύρο: Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi
Έγχρωμη: Έως 4800 x 1200 βελτιστοποιημένα dpi και 1200 dpi εισόδου
Windows Vista®. Microsoft® Windows® XP Home, 2000 Professional (SP4). Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 ή νεότερη
έκδοση. Τα Microsoft® Windows® 2000 και XP x64 υποστηρίζονται μόνο με πρόγραμμα οδήγησης. Οι εφαρμογές HP Smart
Web Printing και HP Photosmart Essential Software δεν διατίθενται για Microsoft® Windows® 2000, XP x64 και Mac OS X.
Windows®: Για Microsoft® Windows® XP Professional ή XP Home, 2000 (SP4 ή νεότερη έκδοση): οποιοσδήποτε επεξεργαστής
Intel® Pentium® II, Intel® Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής (233 MHz ή ταχύτερος). Μνήμη RAM 128 MB (συνιστάται μνήμη
256 MB ή μεγαλύτερη). 400 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση. Για Windows
Vista® Ready: επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή 64-bit (x64). Μνήμη RAM 512 MB. 700 MB διαθέσιμος χώρος στον
σκληρό δίσκο. Internet Explorer. Μονάδα CD-ROM. Διαθέσιμη θύρα USB και καλώδιο USB. Οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit
χρώματος. Συνιστάται Adobe® Acrobat® Reader 5 ή νεότερη έκδοση. Συνιστάται πρόσβαση στο Internet. (Με τα Microsoft®
Windows® 2000 ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 ή νεότερη έκδοση. Υπολογιστής Macintosh με PowerPC G3, G4, G5 ή επεξεργαστή
Intel® Core, μνήμη 256 MB RAM (συνιστάται 512 MB ή μεγαλύτερη), 200 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM, διαθέσιμη θύρα USB και καλώδιο USB, οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Συνιστάται πρόσβαση στο
Internet
Ενσωματωμένη μνήμη
Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
Καμία
+/- 0,05 mm
Έως 3.000 σελίδες το μήνα
A4: 70 έως 90 g/m², φάκελοι HP: 70 έως 90 g/m², κάρτες HP: έως 200 g/m², φωτογραφικό χαρτί HP: έως 280 g/m²
Απλό χαρτί
Βασική: 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
Δίσκος εισόδου 80 φύλλων, δίσκος εξόδου 50 φύλλων
Φύλλα: Έως 80, Φάκελοι: Έως 10
Κάρτες: Έως 30, Διαφάνειες: Έως 30, Ετικέτες/φύλλα A4: Έως 20
Βασική: 1, προαιρετική: 1
Έως 50
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3 Hz). Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, Εξωτερική
20 watt μέγιστη (σε λειτουργία/εκτύπωση), 3 watt μέγιστη (σε ετοιμότητα)
USB - συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0 (εμπρός), Hi-Speed USB - συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0 (πίσω)
3 κουμπιά στην πρόσοψη (λειτουργία, ακύρωση εκτύπωσης, προώθηση χαρτιού), δείκτης στάθμης μελάνης (μαύρης και τριών
χρωμάτων)
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Εκτός συσκευασίας: 445 x 342 x 148 mm, με τους δίσκους επάνω: 445 x 207 x 172 mm, Μέγιστη: 446 x 480 x 172 mm,
συσκευασμένο: 489 x 284 x 225 mm
Εκτός συσκευασίας: 3,5 kg, συσκευασμένο: 5,4 kg
Συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40° C; Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30° C; υγρασία
λειτουργίας: 20 έως 80% RH; Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH; Θερμοκρασία αποθήκευσης:-40 έως 60° C;
Υγρασία αποθήκευσης: Από 5% έως 90% σχετική υγρασία; επίπεδα θορύβου κατά iso 9296: ισχύς ήχου: lwad 6,9 B(A) (εκτύπωση
30 σελ/λεπτό)
Ναι
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του
προϊόντος
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

CB700B

Εκτυπωτής HP Deskjet
D4360, δοχείο μαύρης
μελάνης HP 350, δοχείο
μελάνης τριών χρωμάτων HP
351, CD λογισμικού HP
Photosmart Essential,
οδηγός εγκατάστασης,
οδηγός αναφοράς,
τροφοδοτικό και καλώδιο
Εξαρτήματα

Q6264A

Καλώδιο USB HP 1,8m

C6520A

Καλώδιο USB HP, 3 m

Q6302A

Διακομιστής εκτύπωσης HP
2101nw Wireless G

CB335EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 350
με μελάνη Vivera

CB337EE

Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
HP 351 με μελάνες Vivera

CB336EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 350XL
με μελάνη Vivera

Αναλώσιμα

CB338EE

Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
HP 351XL με μελάνες Vivera

C9369EE

Δοχείο μελάνης για φωτογραφικές
εκτυπώσεις HP 348 Photo Inkjet
Print Cartridge με μελάνια Vivera

C6832A

Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό
χαρτί HP Premium Plus High-gloss
Photo Paper, 280 g/m²-A4/210
x 297 mm/20 φύλλα

Q1786A

Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό
χαρτί HP Premium Plus High-gloss
Photo Paper 280 g/m²-A4/210 x
297 mm/50 φύλλα

Q8028A

Έξτρα γυαλιστερό φωτογραφικό
χαρτί HP Premium Plus High-gloss
Photo Paper, 280 g/m²-10 x 15
cm χωρίς περιθώρια/25 φύλλα

Μέσα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UG059E HP Care Pack, 3 έτη
υπηρεσίας αντικατάστασης την επόμενη
εργάσιμη ημέρα
UG184E HP Care Pack, 3 έτη
υπηρεσίας αντικατάστασης (τυπικός
χρόνος απόκρισης)
UG232E HP Care Pack, 3 έτη
υπηρεσίας επιστροφής στη βάση.
(UG232E: Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα,
Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία,
Ουγγαρία. UG059E/UG184E:
υπόλοιπη Ευρώπη)
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα,
τα μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην
τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com/gr
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