Farebná atramentová tlačiareň HP
Deskjet D4360

Získajte touto solídnou, všestrannou tlačiarňou výkon a spoľahlivosť, ktoré hľadáte. Tlačte
každodenné dokumenty a trvácne fotografie, webové stránky a viac rýchlosťou až 30 str./min.
čiernou alebo 23 str./min. farebne. Spĺňa normu Energy Star.

Tlačiareň HP Deskjet D4360 je navrhnutá pre používateľov, ktorí hľadajú solídnu, spoľahlivú, všestrannú tlačiareň, takú čo
prináša rýchle, konzistentné a dostupné výsledky od korešpondencie a každodenných projektov po webové stránky a
fotografie.
Získajte všestrannú výkonnosť s rýchlym každodenným tlačením a trvácnymi fotografiami.
Vytlačte si všetko od bežnej korešpondencie s textom v laserovej kvalite po živé farby a projekty, pomocou tejto robustnej a
všestrannej tlačiarne. Urobte toho viac za kratší čas s rýchlosťou až 30 strán za minútu v čiernej a 23 strán za minútu vo
farbe. Tlačte trvácne fotografie pomocou atramentov HP Vivera a papiera HP Premium Plus Photo a vyberte si voliteľnú
6-atramentovú farbu s výsledkami laboratórnej kvality2. Tlačte s okrajmi alebo bez nich v obľúbených formátoch fotografií
vrátane 10 × 15 cm, 13 x 18 cm, A4 a viac.
Vychutnajte si efektívnu, spoľahlivú tlač so značkou HP – najspoľahlivejšou značkou tlačiarní na svete 1.
Výberom HP získate bezstarostné používanie, najspoľahlivejšiu značku tlačiarní na svete1. Buďte si istý, že vždy získate to
najlepšie zo svojej tlačiarne vďaka originálnym atramentovým kazetám HP - navrhnutým na efektívne používanie atramentu a
výborné výsledky bez rozmazávania a rozpíjania. Vyberte si zo štandardných kaziet alebo s originálnymi veľkokapacitnými
kazetami s atramentom3 tlačte 3 x viac čiernobielych a farebných strán. Šetrite energiu a rovnako znížte účty za elektrinu s
touto tlačiarňou, ktorá vyhovuje norme Energy Star.
Začnite okamžite a plne využite celú paletu užitočných, užívateľsky prístupných funkcií.
Vychutnajte si ľahké nastavenie bez problémov a sadu užívateľsky prístupných funkcií - všetko navrhnuté tak, aby bolo tlačenie
jednoduché. Šetrite čas a peniaze s tlačidlom na zrušenie tlače jedným dotykom, majte pod kontrolou zásoby vďaka
ukazovateľu úrovne atramentu a tlačte celé webstránky s aplikáciou HP Smart Web Printing4. Zistite, aké jednoduché je
odstrániť efekt červených očí z fotografií pomocou softvéru HP Photosmart Essential4. Obsahuje aj pohodlný predný USB port
na rýchly prenos súborov a fotografií do počítača.
1 Podľa voľby zákazníkov: www.hp.com/eur/idea

2 S fotografickou atramentovou kazetou HP 348, nie je súčasťou dodávky; prosíme zakúpiť samostatne

3 V porovnaní s kazetami HP 350 s čiernym atramentom alebo trojfarebnými kazetami HP 351; veľkokapacitné atramentové kazety HP nie sú súčasťou
dodávky, prosíme zakúpiť samostatne

4 Nie je kompatibilné s operačnými systémami Windows 2000 a Macintosh.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
Typ dokumentu
Čiernobiely text, formát A4

CB700B
Koncept
Až 30 str./min.

Bežná
Až 9,1 str./min.

Najvyššia
až 2,3 strán za
minútu
až 2,3 strán za
minútu
S rýchlosťou až 59
sekúnd

Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 23 str./min
Až 5,8 str./min.
A4
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 26
S rýchlosťou až 33
(fotografický papier)
sekúnd
sekúnd
Závisí od typu dokumentu a režimu tlače
Čiernobiele: Až 1 200 x 1 200 vykreslených dpi
Farba: Optimalizované rozlíšenie až 4 800 × 1 200 dpi a vstupné rozlíšenie 1 200 dpi
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home, 2000 Professional (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 alebo vyššia
verzia; Microsoft® Windows® 2000 a XP x64 sú podporované iba s tlačovým ovládačom; Softvér HP Smart Web Printing a HP
Photosmart Essential nie sú dostupné pre Microsoft® Windows® 2000, XP x64 alebo Mac OS X.
Windows®: Pre Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home or 2000 (SP4 alebo novší): Akýkoľvek procesor Intel®
Pentium® II, Intel® Celeron® alebo kompatibilný procesor (233 MHz alebo viac); 128 MB RAM (odporúča sa aspoň 256 MB);
400 MB voľného miesta na pevnom disku; Internet Explorer 6 alebo vyšší. 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 novšia verzia; Počítač Macintosh s procesorom PowerPC G3, G4, G5 alebo
Intel® Core; 256 MB pamäte RAM (odporúča sa aspoň 512 MB); 200 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka
CD-ROM; voľný USB port a USB kábel; akýkoľvek webový prehľadávač; odporúča sa prístup na Internet
Integrovaná pamäť
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language – jazyk rozhrania ľahkých zobrazovacích zariadení)
Žiadne
+/– 0,05 mm
Až 3000 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
Plain paper (Obyčajný papier)
Štandardné: 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
Vstupný zásobník na 80 listov, výstupný zásobník na 50 listov
Hárky: Až 80, Obálky: Až 10
Karty: Až 30, Fólie: Až 30, Menovky/hárky A4: Až 20
Štandardné: 1, voliteľné: 1
Až 50
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); môže sa líšiť podľa oblasti, Externé
Max. 20 W (aktívne/tlač), max. 3 W (pripravené)
USB – kompatibilné so štandardom USB 2.0 (vpredu), vysokorýchlostné USB – kompatibilné so štandardom USB 2.0 (vzadu)
3 tlačidlá na prednom paneli (Napájanie, Zrušiť tlač a Posunúť papier), ukazovateľ úrovne atramentu (čierna a trojfarebná
kazeta)
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Bez balenia: 445 x 342 x 148 mm, so založenými zásobníkmi: 445 x 207 x 172 mm, Maximum: 446 x 480 x 172 mm,
balené: 489 x 284 x 225 mm
Bez balenia: 3,5 kg, balené: 5,4 kg
Rozsahy parametrov prostredia: prevádzková teplota: 5 až 40 °C; Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 30 °C;
prevádzková vlhkosť: od 20 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 6,9 B(A) (tlač rýchlosťou 30 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.

Tlačiareň HP Deskjet
D4360, čierna atramentová
kazeta HP 350, trojfarebná
atramentová kazeta HP
351, 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

CB335EE

Čierna atramentová tlačová
kazeta HP 350 s atramentom
Vivera

CB337EE

Trojfarebná atramentová tlačová
kazeta HP 351 s atramentmi
Vivera

CB336EE

Čierna atramentová tlačová
kazeta HP 350XL s atramentom
Vivera

CB338EE

Trojfarebná atramentová tlačová
kazeta HP 351XL s atramentmi
Vivera

C9369EE

Fotografická atramentová tlačová
kazeta HP 348 s atramentmi
Vivera

C6832A

Vysokolesklý fotografický papier
HP Premium Plus, 280 g/m²,
A4/210 x 297 mm (20 listov)

Q1786A

HP Premium Plus High-gloss Photo
Paper (vysokolesklý fotografický
papier), 280 g/m2, A4/210 x
297 mm (50 listov)

Q8028A

Vysokolesklý fotografický papier
HP Premium Plus, 280 g/m², 10 x
15 cm, bezokrajový (25 listov)

Doplnky

Médiá

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
servisu, 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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