HP Photosmart Premium Fax All-in-One nyomtató

Élvezze a vezeték nélküli szabadságot1 ezzel a sokoldalú többfunkciós készülékkel. A nagy
termelékenységű eszközök, mint a beépített fax, az egyszerű nyomtatás/fénymásolás és a
kétoldalas automatikus dokumentumadagoló, valamint a kreatív funkciók, mint a
Bluetooth®-csatlakozási képesség és a CD-/DVD-nyomtatás, több munka elvégzését teszik
lehetővé.
A HP Photosmart Premium Fax All-in-One készüléket olyan elfoglalt otthoni felhasználóknak fejlesztették ki, akik egy olyan
vezeték nélküli többfunkciós készüléket keresnek, amellyel kevesebb idő alatt többet termelhetnek – amely képes többoldalas
nyomtatásra, lapolvasásra, fénymásolásra, faxolásra, fényképnyomtatásra, CD/DVD-lemezre való nyomtatásra, és
Bluetooth®-csatlakozási képességekkel rendelkezik.
Tapasztalja meg a legnagyobb sokoldalúságot – végezzen minden feladatot egyetlen sokfunkciós, könnyen kezelhető eszközzel.
Nyomtasson lézer minőségű dokumentumokat és fotólabor minőségű fényképeket ezzel a rendkívül hatékony eszközzel.
Helyezzen el egy adag egy- vagy kétoldalas papírt az automatikus dokumentumadagolóban, és hagyja a gépre a faxolást,
lapolvasást vagy fénymásolást, hogy Ön valami hasznosabbal foglalkozhasson. Faxoljon számítógéppel vagy anélkül, színesben
vagy fekete-fehérben. A CD/DVD-lemezekre való közvetlen nyomtatással3 professzionális külsejű archív anyagokat és
fényképalbumokat hozhat létre. Fedezze fel a Quick Forms funkció kényelmességét – nyomtasson Sudoku játékokat, zenei
újságokat, ellenőrzőlistákat és még sok mást.
Élvezze a vezeték nélküli hálózatkezelés előnyeit2 – és persze a többi csatlakozási lehetőséget is.
Nyomtasson akkor, ott és úgy, ahogy Ön szeretné a csatlakozási lehetőségek teljes skálájának köszönhetően. Ossza meg a
teljesítmény több hordozható és asztali számítógép között, és nyomtasson otthonról szinte bárhonnan a beépített 802.11g
vezeték nélküli hálózatkezelésnek köszönhetően2, vagy csatlakozzon Etherneten keresztül a biztonságos vezetékes kapcsolat
érdekében. Élvezze az egyszerű, közvetlenül a Bluetooth®-kompatibilis eszközökről (például kamerás telefonokról és PDA-król)
történő nyomtatást, vagy nyomtasson közvetlenül a digitális fényképezőgép memóriakártyájáról a memóriakártya-helyek és a
színes kijelző révén.
Csökkentse költségeit az elérhető árú külön cserélhető tintákkal és a papírtakarékossági funkciókkal.
Használja ki az 5 különálló HP Vivera tintapatron elérhető árát – cserélje külön a tintapatronokat. Többre elég a pénze – 3-szor
annyi fekete oldal és 2,5-szer annyi színes oldal a nagy kapacitású tintapatronokkal4. Takarítsa meg a papírköltségek akár
50%-át az automatikus kétoldalas nyomtatással, és a HP papírtakarékos nyomtatási lehetőségével nyomtasson két dokumentumot
egyetlen oldalra. Válassza ezt az ENERGY STAR® által minősített eszközt, és segítsen megóvni a környezetet.
1 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.
2 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ
3 Nyomtatható CD/DVD hordozó szükséges hozzá; nem tartozék, külön kapható

4 A HP 364 fekete/színes tintapatronokkal összehasonlítva; nagy kapacitású tintapatronok (nem tartozékok, külön vásárolhatók meg).

Műszaki adatok
Nyomtatás
Nyomtatási technológia
Képernyő
Tinta típusok
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség
Keret nélküli nyomtatás
Nyomtatónyelvek
Fax

Beolvasás

Másolás
Másolási sebesség

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
6,1 cm-es színes LCD kijelző
Festék alapú (színes), pigment alapú (fekete)
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg:
Akár 33 oldal percenként Max. 12 oldal/perc
Akár 2,5 oldal percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Max. 32 oldal/perc
Akár 9,5 oldal percenként Akár 2,5 oldal percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír): akár 17 mp-es sebesség
Akár 27 mp alatt
akár 53 mp-es sebesség
A nyomtatási sebesség a kimenet típusától függően változhat.
Fekete: Max. 600 x 600 dpi, Szín: Max. 9600 x 2400 optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás számítógépről, 1200 dpi
bemeneti dpi felbontás
Igen (216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
Modem átviteli sebessége: 33,6 kbit/s
Gyorstárcsázás: Akár 90
Késleltetett faxolás: Igen
Memória: Max. 90 oldal
Automatikus újrahívás: Igen
Színes faxolás: Igen
Fax küldése: 20 hely
*Az ITU-T 1. számú próbaképe alapján, szabványos felbontás mellett. Bonyolultabb oldalak vagy a nagy felbontás hosszabb
időt és több memóriát igényel.
Felbontás: Optikai: Max. 4800 dpi; Hardver: Max. 4800 x 4800 dpi; Megnövelt: Max. 19 200 dpi
Maximális dokumentumméret: 216 x 297 mm
Lapolvasási sebesség: 10 x 15 cm színes fénykép Microsoft® Wordbe: 22 másodpercen belül; Teljes oldalas szöveg optikai
karakterfelismerése Microsoft® Word alkalmazásba: 31 másodpercen belül (a lapolvasási sebesség a dokumentum
bonyolultságától függően változik)
Típus: Síkágyas, ADF (egyoldalas/kétoldalas); Színmélység: 48 bites; Lapolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS)
technológia; Szürkeárnyalatos: 65536
A dokumentum típusa
A4-es fekete szöveg:

Piszkozat
Legfeljebb 33 másolat
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Max. 32 másolat/perc

Normál
Max. 11 másolat/perc

Legjobb
Akár 1,5 másolat
percenként
Akár 9,5 másolat
Akár 1,5 másolat
percenként
percenként
Felbontás: Fekete: Max. 1200 optimalizált dpi 600 dpi-s bemeneti forrásból; Több másolat: Akár 50; Kicsinyítés/nagyítás:
25–400%
Kihasználtság (havi, A4)
Nyomtató: legfeljebb 2500 oldal; másolás: legfeljebb 1250 oldal; automatikus dokumentumadagoló: akár 2500 oldal
ADF kapacitás
Szabványos, 50 lapos
Médiatípusok
Papír (normál, tintasugaras, fotó), átlátszó, boríték, címke, kártya (kartoték, üdvözlőkártya), nyomtatható CD/DVD
Automatikus papírtípus-érzékelő
Igen
Médiaméretek
Alapkiépítésben: Fő tálca: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176
mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x
128 mm), fényképtálca: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm), nem szabványos: Fő tálca: 80 x 130 mm – 220 x 360 mm, fényképtálca: 90 x
130 mm – 130 x 180 mm
Max. papírsúly tartomány
Fő tálca: 60 – 280 g/m²; Fotótálca: 200 – 280 g/m²
Papírkezelés
Alapkiépítésben: 125 lapos adagolótálca, 20 lapos automatikus 13 x 18 cm-es fényképtálca, 50 lapos automatikus
lapfordításos dokumentumadagoló (ADF)
Papírkezelés/bemenet
Lap: Max. 125, Boríték: Max. 15, Kártyák: Max. 60, Írásvetítő fóliák: Max. 40, 10 x 15-ös fénykép cm: Max. 60
Kétoldalas nyomtatás
Automatikus (alapkiépítésben)
Áramellátás
Követelmények: Bemeneti feszültség: 100 - 240 V~ (±10%), 50–60 Hz (± 3 Hz), 1,3 A, Tápegység: Külső
Energiafogyasztás
Maximum: Maximum 42 watt, maximum 34 watt (működés közben), maximum 7,2 watt (készenléti üzemmódban), maximum 5,7
watt (energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,4 watt (kikapcsolt állapotban); Készenlét: 7,2 watt
Zajkibocsátás
6,8 B(A) (nyomtatás 17 oldal/perces sebességgel), 6,2 B(A) (automatikus dokumentumadagolóból fénymásolás 5 oldal/perces
sebességgel)
Hangnyomás-kibocsátás
55 dB(A) (nyomtatás 17 oldal percenként)
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, vezeték nélküli 802.11g, Bluetooth
Memória
Alapkiépítésben: 64 MB; Maximum: 64 MB
Mellékelt szoftverek
HP Photosmart Essential 3.5
Méretek (sz x mé x ma)
Kicsomagolva: 468 x 473 x 283 mm, csomagolva: 527 x 335 x 541 mm
Súly
Kicsomagolva: 10,4 kg, csomagolva: 12,81 kg
Származási ország
Gyártási hely: Malaysia
Hálózati csatlakoztathatóság
Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g
Támogatott hálózati operációs rendszerek Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb [32 bites]), Windows Vista® (32 és 64 bites), Mac OS X v10.4, v10.5
Kompatibilis operációs rendszerek
Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb [32 bites]), Windows Vista® (32 és 64 bites), Mac OS X v10.4, v10.5
ENERGY STAR
Igen
A kellékek élettartama
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Garancia
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

CC335B

HP Photosmart Premium Fax
többfunkciós készülék, HP 364
fekete, fekete fénykép, ciánkék,
bíborvörös, sárga tintapatron,
HP Photosmart Essential szoftver,
üzembe helyezési és használati
útmutató, tápkábel, telefonkábel

C6520A

HP USB-kábel 2.0 (a-b), 3 méter

Tartozékok
Kellékek
CB321EE

HP 364XL fekete tintapatron

CB322EE

HP 364XL fekete fotótintapatron

CB323EE

HP 364XL ciánkék tintapatron

CB324EE

HP 364XL magenta tintapatron

CB325EE

HP 364XL sárga tintapatron

Q8691A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli

Q8696A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 13 x 18 cm, szegély nélküli

Q5456A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap/A4/210 x 297 mm

CG492EE

HP 364 soroz. gazd.
fotónyomtatási csomag – 150 lap /
10 x 15 cm

papír

Terméktámogatás
UG064E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG189E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG237E HP Care Pack, visszaszállítás a
lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év.
(UG237E: csak a balti országok,
Görögország, Lengyelország, Törökország,
EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG064E/UG189E:
Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes
listáját a HP http://www.hp.com címen elérhető
webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com

Ragyogó, tartós színek.
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