„HP Photosmart Premium Fax“ „viskas viename“

Mėgaukitės belaide laisve1 su šiuo universaliu „viskas viename“. Atlikite daugiau su našiais
įrankiais, tokiais kaip integruotos faksogramos, paprastas spausdinimas ir kopijavimas,
automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas, „Bluetooth®“ ryšys ir galimybė spausdinti ant
CD/DVD diskų.
„HP Photosmart Premium Fax“ „viskas viename“ yra sukurtas užimtiems namų vartotojams, kuriems reikalingas belaidis „viskas
viename“, su kuriuo per trumpesnį laiką galima atlikti daugiau: nuo kelių puslapių spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo ir
faksogramų siuntimo iki nuotraukų, CD/DVD ir „Bluetooth®“ spausdinimo.
Įsitikinkite universalumu, naudodami šį puikų ir paruoštą naudoti „viskas viename“.
Su šiuo itin universaliu įrenginiu spausdinkite lazerinės kokybės dokumentus ir laboratorinės kokybės nuotraukas. Sudėkite į
automatinį dokumentų tiektuvą puslapių su informacija ant vienos ar abiejų pusių ir palikite jį siųsti faksogramas, nuskaityti ar
kopijuoti dokumentus, o patys užsiimkite kuo nors naudingesniu. Siųskite faksogramas su kompiuteriu ar be jo, spalvotai arba
nespalvotai. Spausdinkite tiesiai ant CD/DVD diskų3, taip sukurdami profesionaliai atrodančius archyvus ir nuotraukų albumus.
Atraskite „Quick Forms“ patogumą – spausdinkite Sudoku žaidimus, muzikos partitūras, šachmatų lentas ir kt.
Mėgaukitės belaidžio tinklo laisve2 – ir kitomis prisijungimo galimybėmis.
Spausdinkite taip, ten ir tada, kaip panorėsite, pasirinkdami norimą ryšio galimybę. Iš kelių nešiojamų ir stalinių kompiuterių
bendrai naudokite galimybę spausdinti praktiškai iš bet kurios vietos namuose su integruotu belaidžiu 802.11g tinklu2 arba
prisijunkite per saugumą užtikrinantį „Ethernet“. Spausdinkite tiesiogiai iš prietaisų su „Bluetooth®“ jungtimi, įskaitant telefonus ir
PDA, arba tiesiogiai iš skaitmeninių fotoaparatų atminties kortelės, naudodami kortelių angas ir spalvotą ekraną.
Valdykite savo išlaidas su atskiromis rašalo kasetėmis ir popieriaus taupymo funkcijomis.
Įvertinkite penkių atskirų „HP Vivera“ rašalo kasečių patogumą – kiekviena kasetė pakeičiama atskirai. Gaukite daugiau už tuos
pačius pinigus: iki 3 kartų daugiau nespalvotų ir iki 2,5 kartų daugiau spalvotų puslapių, naudodami didelės talpos kasetes4.
Sutaupykite iki 50% išlaidų popieriui su automatiniu dvipusiu spausdinimu, naudokite HP popieriaus taupymo spausdinant
funkciją, norėdami ant to paties lapo išspausdinti du dokumentus. Rinkitės šį prietaisą su „ENERGY STAR®“ kvalifikacija ir
padėkite saugoti aplinką.
1 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško.
2 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško
3 Reikalingi CD/DVD, ant kurių galima spausdinti; nepridedama, pard atskirai

4 Palyginus su HP 364 juodo / spalvoto rašalo kasetėmis; didelės talpos kasetės nepridedamos, parduodamos atskirai.

Techninės specifikacijos
Spausdinimas
Spausdinimo technologija
Ekranas
Rašalo rūšys
Spausdinimo greitis

Spausdinimo kokybė
Spausdinimas be rėmelių
Spausdintuvo kalbos
Faksas

Skanavimas

Užsakymo informacijaa
HP terminis „Inkjet“
6,1 cm LCD (spalvota grafika)
Dažų pagrindo (spalvotas), pigmento pagrindo (juodas)
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 33 ppm
Iki 12 ppm
Iki 2,5 ppm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 32 ppm
Iki 9,5 ppm
Iki 2,5 ppm
popieriuje:
10 x 15 cm spalvota nuotrauka
Vos per 17 s
Vos per 27 s
Vos per 53 s
(fotopopierius):
Spausdinimo sparta gali skirtis priklausomai nuo išvesties tipo.
Juodas: Iki 600 × 600 dpi, Spalva: Iki 9600 × 2400 optimizuotų tc raiška spalvotai spausdinant iš kompiuterio ir 1200 įvesties
tc raiška
Taip (216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
Modemo sparta: 33,6 Kbps
Greitasis numerio rinkimas: Iki 90
Atidėtas faksogramų siuntimas: Taip
Atmintis: Iki 90 puslapių
Automatinis pakartotinis numerio rinkimas:
Spalvinių faksų siuntimas: Taip
Taip
Faksogramų siuntimas: 20 vietose
*Pagrįsta standartinio ITU-T bandomojo vaizdo Nr. 1 spausdinimu standartine raiška. Sudėtingesni puslapiai ar didesne raiška
spausdinami ilgiau, reikia daugiau atminties.
Raiška: Optinis: Iki 4800 dpi; Aparatūra: Iki 4800 × 4800 dpi; Pagerinta: Iki 19 200 dpi
Maksimalus dokumento dydis: 216 x 297 mm
Nuskaitymo greitis: 10 × 15 cm spalvota nuotrauka į „Microsoft® Word“: greičiau nei per 22 s; viso teksto puslapio
konvertavimas į „Microsoft Word®“ naudojant OCR: greičiau nei per 31 s (nuskaitymo greitis gali skirtis atsižvelgiant į
dokumento sudėtingumą)
Tipas: Planšetinis, ADT (paprastas / dvipusis); Gylis (bitais): 48 bitų; Nuskaitymo technologija: Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS);
Pustonių režimas: 65536

Kopijavimas
Kopijavimo sparta

Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 33 cpm
Iki 11 kpm
Iki 1,5 kpm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 32 cpm
Iki 9,5 kpm
Iki 1,5 kpm
popieriuje:
Raiška: Juodas: Iki 1200 optimizuotų tc iš 600 įvesties tc; Keletas kopijų: Iki 50; Mažinti/ didinti: Nuo 25 iki 400%
Darbo ciklas (mėnesinis, A4)
Spausdintuvas: iki 2500 puslapių; kopijuoklis: iki 1250 puslapių; ADT (Automatinis dokumentų tiektuvas): iki 2500 puslapių
ADF talpa
Standartinis, 50 lapų
Laikmenų tipai
Popierius (paprastas, „inkjet“, nuotraukų), skaidrės, vokai, etiketės, kortelės (rodyklės, sveikinimo), spausdinti galimi CD/DVD
Automatinis popieriaus rūšies jutiklis
Taip
Laikmenų dydžiai
Standartinis: Pagrindinis dėklas: 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), fotodėklas: 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), vartotojo: Pagrindinis dėklas: nuo 80 x 130 mm iki 220 x 360 mm,
fotodėklas: nuo 90 x 130 mm iki 130 x 180 mm
Maksimalaus laikmenų svorio skalė
Pagrindinis dėklas: Nuo 60 iki 280 g/m²; fotopopieriaus dėklas: nuo 200 iki 280 g/m²
Popieriaus tvarkymas
Standartinis: 125 lapų įvesties dėklas, automatizuotas 20 lapų 13 x 18 cm nuotraukų dėklas, 50 lapų automatinis dokumentų
tiektuvas (ADT)
Laikmenų tiekimas/ įvestis
Lapų skaičius: Iki 125, Vokai: Iki 15, Kortelės: Iki 60, Skaidrės: Iki 40, 10 x 15 cm nuotrauka: Iki 60
Dvipusis spausdinimas
Automatinis (standartas)
Galia
Reikalavimai: Maitinimo įtampa nuo 100 iki 240 V, KS (+/- 10%), 50 / 60 Hz (+/- 3 Hz), 1,3 A, Atsargos: Išorinis
Energijos sąnaudos
Daugiausia: Daugiausia 42 W, daugiausia 34 W (veikiant), daugiausia 7,2 W (parengties režimu), daugiausia 5,7 W
(energijos taupymo režimu), daugiausia 0,4 W (išjungus); Parengties režimas: 7,2 vato
Akustinės galios emisija
6,8 B(A) (spausdinant 17 ppm sparta), 6,2 B(A) (kopijuojant per ADF 5 ppm sparta)
Akustinio slėgio emisija
55 dB(A) (spausdinimas 17 ppm sparta)
Sąsaja ir ryšio tipas
USB 2.0, „Ethernet“, „PictBridge“, belaidis 802.11g, „Bluetooth“
Atmintis
Standartinis: 64 MB; Daugiausia: 64 MB
Kartu pateikta programinė įranga
„HP Photosmart Essential 3.5“ programinė įranga
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Išėmus iš pakuotės: 468 x 473 x 283 mm, supakuotas: 527 x 335 x 541 mm
Svoris
Išėmus iš pakuotės: 10,4 kg, supakuotas: 12,81 kg
Kilmės šalis
Malaizijos produktas
Tinklo galimybės
„Ethernet“, 802.11b/g belaidis
Tinklo operacinės sistemos suderinamumas „Microsoft® Windows® XP“ (SP1 ar naujesnė versija [32 bitų]), „Windows Vista®“ (32 ir 64 bitų), „Mac OS X“ v10.4, v10.5
Operacinių sistemų suderinamumas
„Microsoft® Windows® XP“ (SP1 ar naujesnė versija [32 bitų]), „Windows Vista®“ (32 ir 64 bitų), „Mac OS X“ v10.4, v10.5
ENERGY STAR
Taip
Atsargų eksploatacijos trukmė
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Garantija
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo
gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

CC335B

HP „Photosmart Premium Fax“
„viskas viename“, HP 364
juodo, nuotraukų juodo, mėlyno,
purpurinio, geltono rašalo
kasetės, programinė įranga HP
„Photosmart Essential“, sąrankos
(vartotojo) vadovas, elektros
laidas, telefono laidas

C6520A

HP USB kabelis 2.0 (a-b) 3 m

CB321EE

HP 364XL Black Ink Cartridge

Priedai
Atsargos
CB322EE

HP 364XL Photo Black Ink
Cartridge

CB323EE

HP 364XL Cyan Ink Cartridge

CB324EE

HP 364XL Magenta Ink Cartridge

CB325EE

HP 364XL Yellow Ink Cartridge

Q8691A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./10 x 15 cm be
rėmelių

Q8696A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./13 x 18 cm be
rėmelių

Q5456A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./A4/210 x 297
mm

CG492EE

HP 364 serijos nuotraukų ekon.
rinkinys – 150 vnt./10 x 15 cm

laikmena

Paslaugos ir palaikymas
UG064E HP palaikymo paketas, pakeitimas
kitą darbo dieną, 3 metai
UG189E HP palaikymo paketas, pakeitimo
tarnyba (standartinis aptarnavimo laikas), 3
metai
UG237E HP palaikymo paketas,
grąžinimas į sandėlį, 3 metai. (UG237E: tik
Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai, Turkijai,
EEM, Slovėnijai, Čekijos Respublikai,
Slovakijai, Vengrijai. UG064E/UG189E:
likusiai Europos daliai).
Visą eksploatacinių medžiagų, laikmenų ir priedų
sąrašą rasite HP tinklalapyje http://www.hp.com

http://www.hp.com

Ryškios, ilgaamžės spalvos

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos
specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP
nebus atsakinga už čia esančias technines arba redakcines klaidas arba praleidimus.
Sukurta ES 06/09 4AA2-3390LTE

