HP Deskjet D4360 krāsu strūklprinteris

Iegūstiet veiktspēju un uzticamību, kuru meklējāt, ar šo lielisko, daudzpusīgo printeri. Drukājiet
ikdienas dokumentus, noturīgus fotoattēlus, tīmekļa vietnes un vēl vairāk ar ātrumu līdz
30 lpp./min. melnbaltā un 23 lpp./min. krāsu režīmā. Energy Star kvalificēts.

HP Deskjet D4360 printeris ir radīts lietotājiem, kas meklē lielisku, uzticamu un daudzveidīgu printeri, kas sniedz ātrus,
sistemātiskus un pieejamus rezultātus, drukājot visu, sākot ar saraksti un ikdienas projektiem, un beidzot ar tīmekļa lapām un
fotoattēliem.
Iegūstiet lielisku daudzpusīgu veiktspēju ar ātru ikdienas drukāšanu un noturīgiem fotoattēliem.
Drukājiet to visu, sākot ar ikdienas saraksti ar lāzera kvalitātes tekstu, līdz košiem krāsu dokumentiem un projektiem, izmantojot
šo robusto un daudzveidīgo printeri. Paveiciet vairāk ātrāk - līdz 30 lpp./min. melnbaltiem, līdz 23 lpp./min. krāsainiem
dokumentiem. Drukājiet noturīgus fotoattēlus, izmantojot HP Vivera tintes un HP Visaugstākās kvalitātes foto papīru, kā arī
izvēlieties papildu 6 tinšu krāsu, lai iegūtu laboratorijas kvalitātes rezultātus2. Drukājiet ar vai bez apmalēm visos izplatītajos
izmēros, tajā skaitā 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 un daudz vairāk.
Izbaudiet efektīvu, uzticamu drukāšanu ar HP – pasaulē uzticamāko drukāšanas prečzīmi 1.
Izvēloties HP, pasaulē uzticamāko drukāšanas prečzīmi, Jums ne par ko vairs nav jāraizējas1. Pārliecinieties, ka vienmēr
iegūstat labākos rezultātus, izmantojot oriģinālās HP tintes kasetnes - radītas efektīvai tintes izmantošanai un lieliskiem
rezultātiem bez izsmērēšanās vai noplūdēm. Izvēlieties standarta kasetnes vai drukājiet 3 reizes vairāk melnbaltu un krāsainu
lapu ar papildus augstas ietilpības tintes kasetnēm3. Ietaupiet enerģiju un samaziniet rēķinus par elektrību ar šo Energy Star
kvalificēto printeri.
Uzsāciet darbu uzreiz un pilnībā izmantojiet visu plašo un noderīgo lietotājiem draudzīgo funkciju klāstu.
Izbaudiet nesteidzīgu uzstādīšanu un lietotājiem draudzīgās funkcijas - viss, lai padarītu drukāšanu vienkāršāku. Ietaupiet laiku
un naudu ar viena pieskāriena drukas atcelšanas pogu, uzraugiet izejmateriālu daudzumu, izmantojot tintes līmeņa
mērinstrumentu un drukājiet pilna izmēra tīmekļa vietnes, izmantojot HP Smart Web Printing programmatūru4. Atklājiet, cik
vienkārši ir likvidēt sarkano acu efektu no fotoattēliem, izmantojot HP Photosmart Essential programmatūru4. Tam ir pat ērts
priekšējais USB ports, lai datņu un fotoattēlu sūtīšanu uz datoru padarītu vēl ātrāku.
1 Kā izvēlējušies patērētāji: www.hp.com/eur/idea

2 Ar HP 348 tintes foto kasetni, neietilpst komplektācijā; lūdzu, iegādājieties to atsevišķi

3 Salīdzinājumā ar HP 350 melnu vai HP 351 trīskrāsu tintes kasetnēm; augstas ietilpības HP tintes kasetnes nav iekļautas komplektācijā, lūdzu, iegādājieties
tās atsevišķi

4 Nav savietojams ar Windows 2000 vai Macintosh operētājsistēmām.

Informācija par
pasūtīšanu

Tehniskā specifikācija
Drukas tehnoloģija
Drukas ātrums

Drukas kvalitāte
Operētājsistēmu saderība

Minimālās prasības sistēmai

Atmiņa
Printera valodas
Burtveidoli/fonti
Kasetņu izlīdzināšana
Noslodze
Ieteicamais materiāla svars
Ieteicamie materiāli
Materiālu izmēri
Papīra apstrāde
Materiāla apstrāde/ievade
Papīra ievietošanas padeve
Materiāla apstrāde/izvade
Abpusējā druka
Elektroapgādes prasības
Strāvas patēriņš
Interfeiss un savienojumi
Vadības panelis
Komplektā iekļautā programmatūra
Izmēri (p x d x a)
Svars
Darba vide

ENERGY STAR
Materiālu ekspluatācijas laiks
Garantija

HP Thermal Inkjet
Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4
Līdz 30 lpp./min.
Līdz 9,1 lpp./min. Līdz 2,3 lpp./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A4
Līdz 23 lpp./min.
Līdz 5,8 lpp./min. Līdz 2,3 lpp./min.
10x15 cm krāsu foto (fotopapīrs)
Tikai 26 sekundēs
Tikai 33 sekundēs Tikai 59 sekundēs
Atkarībā no dokumenta veida un drukas režīma
Melns: Līdz 1200 x 1200 dpi teksta izvade
Krāsa: Līdz 4800 × 1200 dpi optimizēta izšķirtspēja un 1200 dpi ieejas izšķirtspēja
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home, 2000 Professional (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 vai jaunāka;
Microsoft® Windows® 2000 un XP x64 tiek atbalstīti tikai ar drukas draiveri; HP Smart Web Printing un HP Photosmart Essential
programmatūras lietojumprogrammas nav pieejamas Microsoft® Windows® 2000, XP x64 vai Mac OS X.
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional vai XP Home, 2000 (SP4 vai jaunāka versija): Jebkurš Intel® Pentium® II,
Intel® Celeron® vai saderīgs procesors (233 MHz vai jaudīgāks); 128 MB RAM (ieteicams 256 MB vai vairāk); 400 MB
brīvas vietas cietajā diskā; Internet Explorer 6 vai jaunāka versija. Sistēmai, kas savietojama ar Windows Vista®: 800 MHz
32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors; 512 MB RAM; 700 MB brīvas vietas cietajā diskā; Internet Explorer; CD-ROM
diskdzinis; pieejams USB ports un USB kabelis; SVGA 800 × 600 monitors ar 16 bitu krāsām; ieteicama programma Adobe®
Acrobat® Reader 5 vai tās jaunāka versija; Ieteicams interneta pieslēgums. (Izmantojot Microsoft® Windows® 2000, dažas
funkcijas var nebūt pieejamas)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 vai jaunāka; Macintosh dators ar PowerPC G3, G4, G5 vai Intel® Core
procesoru; 256 MB RAM (ieteicams 512 MB vai vairāk); 200 MB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM diskdzinis; pieejams
USB ports un USB kabelis; jebkura Web pārlūkprogramma; ieteicams interneta pieslēgums
Integrēta atmiņa
Vieglu attēlveidošanas ierīču interfeisa valoda (Lightweight Imaging Device Interface Language — LIDIL)
Nav
+/- 0,05 mm
Līdz 3000 lappusēm mēnesī
A4: 70 līdz 90 g/m², HP aploksnes: 70–90 g/m², HP kartītes: līdz 200 g/m², HP fotopapīrs: līdz 280 g/m²
Plain paper (Parasts papīrs)
Standarta: 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
80 lokšņu ievades padeve, 50 lokšņu izvades padeve
Lapas: Līdz 80, Aploksnes: Līdz 10
Kartes: Līdz 30, Caurspīdīgās filmas: Līdz 30, Uzlīmes/A4 loksnes: Līdz 20
Standarta: 1, papildu: 1
Līdz 50
Manuāla (paredzēts draivera nodrošinājums)
Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3Hz); dažādās valstīs/reģionos var atšķirties, Ārējs
maksimāli 20 vati (darbība/drukāšana), maksimāli 3 vati (gatavībā)
USB ports - savietojams ar USB 2.0 tehniskajiem parametriem (priekšējais), lielātruma USB ports - savietojams ar USB 2.0
tehniskajiem parametriem (aizmugurējais)
3 priekšējā paneļa pogas (Elektropadeve, Atcelt drukāšanu, Virzīt papīru), tintes līmeņa mērinstruments (melnbaltai un trīskrāsu)
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Bez iepakojuma: 445 x 342 x 148 mm, ar paceltām padevēm: 445 x 207 x 172 mm, Maksimums: 446 x 480 x 172 mm,
pakots: 489 x 284 x 225 mm
Bez iepakojuma: 3,5 kg, pakots: 5,4 kg
Vides diapazoni: darba temperatūra: 5 līdz 40° C; Darbībai ieteicamā temperatūra: 15 līdz 30° C; funkcionēšanas mitrums: 20
līdz 80% relatīvā mitruma; Darbībai ieteicamais mitrums: 20 līdz 80% relatīvā mitruma; Glabāšanas temperatūra:-40 līdz 60°
C; Glabāšanas mitrums: 5 līdz 90% relatīvā mitruma; trokšņa līmenis pēc iso 9296: skaņas jauda: lwad 6,9 B(A) (drukājot 30
lpp./min)
Jā
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies vai skatiet produkta iesaiņojumu
Aparatūrai ir noteikta viena gada standarta, ierobežota garantija. Garantijas un atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no
produkta, valsts un vietējās likumdošanas.

CB700B

HP Deskjet D4360 printeris,
HP 350 melnas tintes
kasetne, HP 351 trīs krāsu
tintes kasetne, HP
Photosmart Essential
programmatūras
kompaktdisks, uzstādīšanas
rokasgrāmata, uzziņu
rokasgrāmata,
elektropadeves bloks un
kabelis
Piederumi

Q6264A

HP 1,8 m USB kabelis

C6520A

HP USB kabelis, 3 m

Q6302A

HP 2101nw bezvadu G drukas
serveris

CB335EE

HP 350 strūklprinteru melnās
drukas kasetne ar Vivera tinti

CB337EE

HP 351 strūklprinteru trīskrāsu
drukas kasetne ar Vivera tintēm

CB336EE

HP 350XL strūklprinteru melnās
drukas kasetne ar Vivera tinti

Materiāli

CB338EE

HP 351XL strūklprinteru trīskrāsu
drukas kasetne ar Vivera tintēm

C9369EE

HP 348 strūklprintera fotokasetne
ar „Vivera” tintēm

C6832A

HP visaugstākās kvalitātes īpaši
glancēts fotopapīrs, 280
g/m²-A4/210 x 297 mm/20
lapas

Q1786A

HP visaugstākās kvalitātes īpaši
glancēts fotopapīrs, 280
g/m²-A4/210 x 297 mm/50
lapas

Q8028A

HP visaugstākās kvalitātes īpaši
glancēts fotopapīrs, 280 g/m²-10
x 15 cm, bez apmales/25 lapas

Materiāls

Serviss un atbalsts
UG059E HP Atbalsta pakalpojumu
pakete, Apmaiņas pakalpojums
nākamajā darbdienā, 3 gadi
UG184E HP Atbalsta pakalpojumu
pakete, Apmaiņas pakalpojums
(standarta atgriešanas laiks), 3 gadi
UG232E HP Atbalsta pakalpojumu
pakete, Atdošanas noliktavā
pakalpojums, 3 gadi. (UG232E: tikai
Baltijas valstīm, Grieķijai, Polijai,
Turcijai, EEM valstīm, Slovēnijai,
Čehijai, Slovākijai un Ungārijai.
UG059E/UG184E: pārējai Eiropai)

http://www.hp.com
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Izejmateriālu, materiālu un piederumu pilnu
sarakstu var atrast HP vietnē
http://www.hp.com

