Tiskárna HP Deskjet D2660

Snadné nastavení a tisk s touto velmi jednoduchou barevnou tiskárnou. Originální inkousty HP
zajišťují spolehlivý tisk a působivé výsledky, ať už tisknete školní práce, webové stránky nebo
fotografie. Vynikající volba pro snadný tisk.

Tiskárna HP Deskjet D2660 je navržena pro uživatele vyžadující spolehlivou, základní barevnou tiskárnu pro každodenní tisk
nebo druhou tiskárnu, která bude vytvářet vynikající výsledky při tisku různých dokumentů – od dokumentů po webové
stránky, grafiku a fotografie.
Bezstarostný každodenní tisk díky spolehlivosti a hodnotě produktů HP.
Hledáte základní tiskárnu, kterou je možno použít pro tisk různých druhů dokumentů, od dopisů a e-mailů po fotografie a
webové stránky? Díky spolehlivosti produktů HP zapomenete na starosti a získáte jasný, ostrý černobílý text a zářivé barvy
díky originálním inkoustům HP. Spolehněte se na hodnotu produktů HP – s volitelnými velkokapacitními inkoustovými kazetami
budete moci tisknout až 3x více černobílých a 2,5x více barevných stránek2. Vyhovuje normě ENERGY STAR®. Méně odpadu
– tento produkt HP je vyroben z 50% recyklovaného plastu.
Nastavte tiskárnu a začněte okamžitě tisknout díky snadné instalaci a tlačítkům snadné volby.
Snadné nastavení a připojení tiskárny k počítači – jednoduchá instalace krok za krokem umožňuje začít tisknout okamžitě.
Intuitivní ovládací prvky umožňují snadnou správu tiskárny pomocí tří tlačítek snadné volby: napájení, pokračování a zrušení
tisku, které umožňuje zastavit tisk a šetří tak inkoust, papír i peníze. Na nízkou hladinu inkoustu budete upozorněni
indikátorem a díky snadnému přístupu ke kazetám je můžete snadno vyměnit.
Snadnější tisk několika materiálů z internetu díky technologii HP Smart Web Printing 1.
Lépe využijte tisk materiálů z internetu díky technologii HP Smart Web Printing1. Tiskněte pouze to, co chcete, a nic navíc.
Kombinujte obsah několika stránek na jeden list a ušetřete tak inkoust a papír – před tiskem lze změnit velikost stránky nebo
stránku upravit. Konec oříznutých stránek a zbytečných výtisků pouze s několika řádky textu bez fotografií. Vhodné pro
vysokoškolský výzkum, letenky, recepty, mapy, fotografie a cokoli jiného, co lze tisknout z internetu.
1 Vyžaduje prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 Ve srovnání s černou/tříbarevnou inkoustovou kazetou HP 300; inkoustové kazety HP s vysokou kapacitou nejsou součástí dodávky, nutno zakoupit
samostatně.

Informace pro
objednávání

Technická specifikace
Tisková technologie
Rychlost tisku

Kvalita tisku

Kompatibilita s operačními systémy
Minimální požadavky na systém

Paměť
Jazyky tiskárny
Vyrovnání kazety
Provozní zátěž (měsíční, A4)
Doporučená hmotnost médií
Doporučená média
Velikosti médií
Manipulace s papírem
Manipulace s médii/vstup
Vstupní zásobník papíru
Manipulace s médii/výstup
Duplexní tisk
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Rozhraní a připojení
Ovládací panel
Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí

ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4
Až 28 str./min
Až 9 str./min
Již za 5,5 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4
Až 21 str./min
Až 6,5 str./min
Až 3 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 32 s
Již za 72 s
Již za 72 s
(fotografický papír)
Barevná celá stránka formátu A4
Již za 91 s
Již za 202 s
Již za 203 s
(obyčejný papír)
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit podle konfigurace systému, softwarového
programu a složitosti dokumentu.
Černá: Rozlišení až 600 dpi
Barva: Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi při barevném tisku z počítače na vybrané foropapíry HP a vstupním
rozlišení 1 200 dpi.
Windows Vista® (32/64bitová verze); Microsoft® Windows® XP (SP1 nebo novější (32-bit)); Mac OS X v10.4, v 10.5; Linux
(viz http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) nebo novější nebo 2000 (SP4) nebo novější: jakýkoli procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® nebo kompatibilní typ; 233 MHz nebo vyšší; 128 MB paměti RAM (doporučeno 256 MB nebo více), 600 MB volného
místa na disku; Internet Explorer 6 nebo vyšší; jednotka CD-ROM, port USB; Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový
(x64) procesor, 800 MHz; 512 MB paměti RAM, 850 MB volného místa na pevném disku; Internet Explorer; Jednotka CD-ROM;
port USB. *Pro systém Microsoft® Windows® 2000 a XP Professional x64 Edition (SP1 nebo novější) je k dispozici pouze
ovladač tiskárny a nástroje Toolbox.
Systém Macintosh: Mac OS X v10.4 nebo 10.5; procesor PowerPC G3, G4, G5 nebo Intel® Core; 256 MB RAM; 500 MB
volného místa na pevném disku; Jednotka CD-ROM; port USB
Vestavěná paměť
HP LIDIL, PML
+/- 0,0508 mm
Až 1 000 stran
A4: 75 až 90 g/m²; obálky HP: 75 až 90 g/m²; karty HP: až 200 g/m²; fotografický papír HP 10 x 15 cm: až 280 g/m²
Papír (běžný, inkoustový, fotografický), obálky, fólie, štítky, karty, papír HP Advanced Photo, nažehlovací fólie, média k tisku bez
okrajů, panorama
Standardní: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6
(105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Vlastní: 76 x 127 až 216 x 279 mm
Vstupní zásobník na 80 listů, výstupní zásobník na 20 listů
Počet listů: Až 80, Obálky: Až 10
Karty: Až 20, Fólie: Až 15, Štítky/listy formátu A4: Až 10
Standardní: 1, volitelné: 1
Až 20
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); může se lišit podle oblasti, Externí
maximálně 20 W, maximálně 10 W (aktivní), maximálně 1,5 W (pohotovostní režim), maximálně 1,1 W (úsporný režim),
maximálně 0,35 W (vypnuto)
Hi-Speed USB 2.0
4 indikátory (napájení, pokračování, Colour Pen Ink, Black Pen Ink), 3 tlačítka (napájení, zrušení tisku a pokračování v tisku)
HP Photosmart Essential 3.5
Bez obalu: 453 × 207 × 172 mm, Maximum: 433 x 485 x 142 mm (se vstupním zásobníkem a zcela vysunutým rozšířením),
včetně obalu: 484 × 219 × 246 mm
Bez obalu: 2,73 kg, včetně obalu: 4,2 kg
Parametry prostředí: provozní teplota: 5 až 40 ºC; Doporučená provozní teplota: 15 až 30 ºC; provozní vlhkost: Relativní vlhkost
20 až 80 %; Doporučená provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %; Teplota skladování:-40 až 60 °C; Vlhkost skladování:
5 až 90% RH; hladina hluku dle iso 9296: akustický výkon: 6,5 B(A)
Ano
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

CH366B

Tiskárna HP Deskjet D2660,
černá inkoustová kazeta HP
300, tříbarevná inkoustová
kazeta HP 300, disk CD se
softwarem HP, instalační
příručka, referenční
příručka, zdroj napájení a
napájecí kabel.
Příslušenství

Q6264A

Vysokorychlostní kabel USB HP
(1,8 m)

C6520A

Kabel HP USB 2.0 (a-b) 3 m

Spotřební materiál
CC640EE

Černá inkoustová kazeta HP 300

CC643EE

Tříbarevná inkoustová kazeta HP
300

CC641EE

Černá inkoustová kazeta HP
300XL

CC644EE

Tříbarevná inkoustová kazeta HP
300XL

Q6593A

Profesionální matný papír HP pro
inkoust. tiskárny – 200 listů / A4
/ 210 x 297 mm

Q8691A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper 25 listů, 10 x 15 cm, pro tisk bez
okrajů

C5977B

Zářivě bílý papír HP do
inkoustových tiskáren – 250 listů /
A4 / 210 x 297 mm

Média

Servis a podpora
UG059E Služba HP Care Pack ,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
UG184E služba HP Care Pack ,
výměnná služba (standardní doba
opravy), po dobu 3 let
UG232E služba HP Care Pack , oprava
v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UG232E: Jen Pobaltí, Řecko, Polsko,
Turecko, EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko a Maďarsko.
UG059E/UG184E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www..hp.cz
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