Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart
Premium z funkcją faksu

To wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne zapewnia swobodę pracy w sieci
bezprzewodowej1. Pozwala zrobić więcej dzięki narzędziom poprawiającym wydajność,
takim jak wbudowany faks, łatwe drukowanie i kopiowanie i dwustronny automatyczny
podajnik dokumentów, oraz funkcjom zwiększającym kreatywność, takim jak połączenia
Bluetooth® i drukowanie na płytach CD/DVD.
HP Photosmart Premium Fax All-in-One to rozwiązanie dla zapracowanych użytkowników indywidualnych, którzy poszukują
bezprzewodowego urządzenia wielofunkcyjnego pozwalającego zrobić więcej w krótszym czasie — od drukowania, kopiowania
i wysyłania faksem wielostronicowych dokumentów po drukowanie zdjęć, nadruki na płytach CD/DVD i drukowanie przez
interfejs Bluetooth®.
Pełna wszechstronność — można zrobić wszystko za pomocą jednego funkcjonalnego i łatwego w obsłudze urządzenia.
To wyjątkowo wszechstronne urządzenie umożliwia druk dokumentów laserowej jakości oraz zdjęć jakości studyjnej. Można
załadować plik papierów jedno- lub dwustronnych do automatycznego podajnika dokumentów i pozostawić urządzenie z
zadaniem wysłania faksów, skanowania lub kopiowania, a w tym czasie zająć się inną, bardziej pożyteczną pracą. Wysyłanie
faksem dokumentów kolorowych i czarno-białych, za pomocą komputera lub bezpośrednio. Drukowanie bezpośrednio na płytach
CD/DVD3 pozwala tworzyć archiwa i albumy fotograficzne o profesjonalnym wyglądzie. Za pomocą wygodnego przycisku
Quick Forms można drukować plansze Sudoku, papier nutowy, listy kontrolne itd.
Praca w sieci bezprzewodowej2 — oprócz innych opcji połączeń — daje dodatkową swobodę.
Pełny wybór opcji połączeń pozwala na drukowanie w dowolny sposób, w dowolnym czasie i miejscu. Można udostępniać
urządzenie komputerów stacjonarnym i przenośnym oraz drukować w domu w dowolnym miejscu przez wbudowany interfejs
sieci bezprzewodowej 802.11g2 lub bezpieczną przewodową sieć Ethernet. Łatwe drukowanie bezpośrednio z urządzeń
wyposażonych w interfejs Bluetooth®, takich jak telefon z aparatem fotograficznym czy asystent osobisty, lub z karty pamięci
aparatu z wykorzystaniem gniazd na karty i kolorowego wyświetlacza.
Niedrogie osobne wkłady atramentowe i funkcje oszczędzające papier zmniejszają koszty.
Pięć osobnych wkładów z atramentami HP Vivera to bardzo opłacalne rozwiązanie — każdy wkład można wymienić osobno.
Dalsze zmniejszenie kosztów zapewniają opcjonalne wkłady atramentowe o dużej pojemności4, które pozwalają wydrukować 3
razy więcej stron w czerni i 2,5 razy więcej stron w kolorze. Można także nawet o 50% zmniejszyć koszty papieru, stosując
automatyczny druk dwustronny oraz opcję HP Paper-saving Printing, pozwalającą oszczędzić papier dzięki wydrukowaniu
dwóch dokumentów na tej samej stronie. Urządzenie jest zgodne z normą ENERGY STAR®, co przyczynia się do ochrony
środowiska.
1 Wydajność w sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego.
2 Wydajność w sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego

3 Wymaga nośników CD/DVD nadających się do drukowania; nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno

4 Porównanie z czarnym lub kolorowym wkładem atramentowym HP 364; wkłady atramentowe HP o dużej pojemności nie wchodzą w skład zestawu, są sprzedawane
osobno.

Informacje o
zamawianiu

Dane techniczne
Drukowanie
Technologia druku
Wyświetlacz
Typy atramentów
Prędkość druku

Jakość druku
Druk bez marginesów
Języki drukowania
Faksowanie

Skanowanie

Kopiowanie
Prędkość kopiowania

Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów
Nośniki
Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru
Formaty nośników

Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm (grafika w kolorze)
Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Najlepszy
Czarny tekst, A4:
Do 33 str./min
Do 12 str./min
Do 2,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4:
Do 32 str./min
Do 9,5 str./min.
Do 2,5 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier W ciągu zaledwie 17
W ciągu zaledwie 27
W zaledwie 53 sekund
fotograficzny):
sekund
sekund
Prędkość drukowania może być różna w zależności od rodzaju wydruków.
W czerni: Do 600 x 600 dpi, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 9600 x 2400 dpi przy druku w kolorze z komputera;
rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Tak (216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
Prędkość modemu: 33,6 Kb/s
Szybkie wybieranie: Do 90
Opóźnione faksowanie: Tak
Pamięć: Do 90 stron
Automatyczne ponowne wybieranie
Faksowanie w kolorze: Tak
numeru: Tak
Wysyłanie faksów: 20 adresatów
*W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej
rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci.
Rozdzielczość: Optyczny: Do 4800 dpi; Urządzenie: Do 4800 x 4800 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 216 x 297 mm
Prędkość skanowania: Kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm do Microsoft® Word: poniżej 22 s; Funkcja OCR — pełna strona tekstu do
dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 31 sekund (prędkość skanowania zależy od złożoności dokumentu)
Typ: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów (jednostronny/dwustronny); Kodowanie koloru: 48-bitowa; Technologia
skanowania: Czujnik Contact Image Sensor (CIS); Skala szarości: 65536
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Najlepszy
Czarny tekst, A4:
Do 33 kopii/min
Do 11 cpm (kopii/min)
Do 1,5 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4:
Do 32 kopii/min
Do 9,5 kopii/min
Do 1,5 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 dpi, rozdzielczość wejściowa 600 dpi; Wiele kopii: Do 50;
Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%
Drukarka: do 2500 stron; kopiarka: do 1250 stron; Automatyczny podajnik dokumentów: do 2500 stron

CC335B

Urządzenie wielofunkcyjne HP
Photosmart Premium Fax,
wkłady atramentowe HP 364 ––
czarny, czarny fotograficzny,
błękitny, purpurowy, żółty,
oprogramowanie HP Photosmart
Essential, instrukcja
instalacji/użytkownika, kabel
zasilania, kabel telefoniczny

C6520A

Przewód 2.0 (a-b) USB HP 3 metry

Akcesoria
Materiały eksploatacyjne
CB321EE

Czarny wkład atramentowy
HP 364XL

CB322EE

Czarny fotograficzny wkład
atramentowy HP 364XL

CB323EE

Błękitny wkład atramentowy
HP 364XL

CB324EE

Purpurowy wkład atramentowy HP
364XL

CB325EE

Żółty wkład atramentowy
HP 364XL

Q8691A

Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 arkuszy/10 x 15
cm bez marginesów

Q8696A

Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 arkuszy/13 x 18
cm bez marginesów

Q5456A

Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 ark./A4/210 x
297 mm

CG492EE

Zestaw HP Photo Value Pack seria
364 — 150 ark./10 x 15 cm

nośniki

Serwis i wsparcie

Standardowo 50 arkuszy
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), przezrocza, koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe),
płyty CD/DVD nadające się do drukowania
Tak

Standardowo: Podajnik główny: 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), Podajnik papieru fotograficznego: 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), nietypowe: Podajnik główny: od 80 x 130 mm do 220
x 360 mm, podajnik fotograficzny: Od 90 x 130 mm do 130 x 180 mm
Maksymalny zakres rozmiarów nośnika
Podajnik główny: od 60 do 280 g/m²; Podajnik papieru fotograficznego: od 200 do 280 g/m²
Obsługa papieru
Standardowo: Podajnik na 125 arkuszy, automatyczny podajnik papieru fotograficznego na 20 arkuszy 13 x 18 cm,
dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Obsługa nośników/wejście
Liczba arkuszy: Do 125, Koperty: Do 15, Karty: Do 60, Folie przezroczyste: Do 40, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 60
Drukowanie dwustronne
Automatyczny (standardowo)
Zasilanie
Wymagania: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz), 1,3 A, Materiały eksploatacyjne:
Zewnętrzny
Zużycie energii
Maksymalnie: Maksymalnie 42 W, maksymalnie 34 W (aktywność), maksymalnie 7,2 W (oczekiwanie), maksymalnie 5,7 W
(tryb oszczędzania energii), maksymalnie 0,4 W (drukarka wyłączona); Oczekiwanie: 7,2 W
Moc dźwięku
6,8 B(A) (druk z prędkością 17 str./min), 6,2 B(A) (kopiowanie z wykorzystaniem automatycznego podajnika papieru z
prędkością 5 str./min)
Ciśnienie akustyczne
55 dB(A) (drukowanie z prędkością 17 str./min)
Interfejsy
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless 802.11g, Bluetooth
Pamięć
Standardowo: 64 MB; Maksymalnie: 64 MB
Dołączone oprogramowanie
HP Photosmart Essential 3.5
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Bez opakowania: 468 x 473 x 283 mm, w opakowaniu: 527 x 335 x 541 mm
Waga
Bez opakowania: 10,4 kg, w opakowaniu: 12,81 kg
Kraj pochodzenia
Urządzenie wyprodukowane w Malezji
Możliwości sieciowe
Ethernet, Wireless 802.11b/g
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® XP (SP1 lub nowszy [32-bitowy]), Windows Vista® (32- i 64-bitowy), Mac OS X v10.4, v10.5
Obsługiwane systemy operacyjne
Microsoft® Windows® XP (SP1 lub nowszy [32-bitowy]), Windows Vista® (32- i 64-bitowy), Mac OS X v10.4, v10.5
ENERGY STAR
Tak
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Gwarancja
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

UG064E Pakiety serwisowe HP Care Pack,
serwis w miejscu instalacji w następnym
dniu roboczym, 3 lata
UG189E Pakiety serwisowe HP Care Pack,
wymiana urządzenia (czas standardowy),
3 lata
UG237E Pakiety serwisowe HP Care Pack,
usługa w punkcie serwisowym HP, 3 lata.
(UG237E: tylko: kraje bałtyckie, Grecja,
Polska, Turcja, Europejskie Rynki
Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja,
Węgry. UG064E/UG189E: pozostałe
kraje europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.com.pl
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