Printer HP Deskjet D2660

Selle äärmiselt lihtsa värviprinteri häälestamine ja kasutamine on nauditav. HP originaaltindid
tagavad usaldusväärse printimise ja muljetavaldavad tulemused mis tahes prinditöö puhul,
alates koolitükkidest kuni veebilehe ja fotodeni. Parim valik muretuks printimiseks.

Printeriseeria HP Deskjet D2660 on mõeldud kasutajatele, kes otsivad töökindlat probleemideta toimivat värviprinterit
igapäevasteks prinditöödeks või teist printerit, mis tagab suurepärase kvaliteedi kõige puhul, alates dokumentidest kuni
veebilehtede, graafika ja fotodeni.
Naudi HP tuntud töökindluse ja headusega muretut igapäevaprintimist.
Kas otsite põhiprinterit, mida saaks kasutada kõige vajaliku printimiseks, alates kirjadest ja meilisõnumitest kuni fotode ja
veebilehtedeni? HP töökindlus tagab meelerahu – HP originaaltintidega terav mustvalge tekst ja erksad värvid. Samuti on HP
ökonoomne – kuni 3 korda rohkem mustvalgeid ja 2,5 korda rohkem värvilehekülgi valikuliste suuremahuliste
vahetuskassettidega2. Vastab standardile ENERGY STAR®. Vähem jäätmeid – see HP toode on tehtud 50% ulatuses
ümbertöödeldud plastist.
Lihtse paigaldamise ja kiirnuppude abil saate printeri kiiresti üles seada ja alustada tööga.
Häälestamine ja arvutiga ühendamine ei tekita sekeldusi – hõlbus sammhaaval paigaldamine tähendab, et kõik saab kiiresti
töökorda. Kasutajasõbralikud juhtseadised teevad printeri kasutamise lihtsaks, vaja läheb vaid kolme kiirnuppu: toide,
jätkamine ja kiirkatkestusnupp, mis võimaldab prinditöö kiiresti peatada, säästes nii tinti, paberit ja raha. Tindi märgutuli
hoiatab teid siis, kui tint hakkab otsa saama ja lihtne juurdepääs kassettidele tagab nende hõlpsa vahetamise.
Programmiga HP Smart Web Printing saate printida veebist rohkem ja palju mugavamalt 1.
HP Smart Web Printing kindlustab parema veebiprindi, olenemata sellest, mida te prindite1. Saate printida vaid vajaliku osa,
ei midagi liigset. Kombineerige mitme saidi sisu ühele leheküljele, hoides nii kokku tinti ja paberit – enne printimist võite isegi
formaati muuta ja redigeerida. Unustage kärbitud leheküljed ning ühegi fotota ja mõne üksiku tekstireaga väljaprindid.
Ideaalne kursusetööde, ettetellitud lennupiletite, retseptide, kaartide, fotode ja muu vajaliku printimiseks veebist.
1 Nõuab brauserit Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0

2 Võrreldes HP 300 mustade/kolmevärviliste tindikassettidega; HP suuremahulised tindikassetid ei ole kaasas, võite neid eraldi osta.

Tehniline spetsifikatsioon
Printimise tehnoloogia
Prindikiirus

Prindikvaliteet

Operatsioonisüsteemide ühilduvus
Minimaalsed süsteeminõued

Mälu
Printerikeeled
Kasseti joondus
Töötsükkel (igakuine, A4)
Kandja soovitatav kaal
Soovitatav meedium
Kandjate formaadid
Paberi käsitsemine
Kandja käsitsemine, sisend
Paberisalv
Kandja käsitsemine, väljund
Mõlemale lehepoolele printimine
Voolu nõuded
Voolu tarbimine
Liides ja ühenduvus
Juhtpaneel
Juurdekuuluv tarkvara
Mõõtmed (LxSxK)
Kaal
Töökeskkond

ENERGY STAR
Kulumaterjalide eluiga
Garantii

HP termiline tindiprinter
Dokumendi tüüp
Mustand
Tavaline
Parim
Mustvalge tekst, A4
Kuni 28 lk/min
Kuni 9 lk/min
Kuni 5,5 lk/min
Segamini tekst ja värvipildid, A4
Kuni 21 lk/min
Kuni 6,5 lk/min
Kuni 3 lk/min
10x15 cm värvifoto (fotopaber)
Vaid 32 sekundiga
Vaid 72 sekundiga Vaid 72 sekundiga
Värviline täisleht, A4 (tavapaber)
Vaid 91 sekundiga
Vaid 202 sekundiga Vaid 203 sekundiga
Sõltub tüübist, printimisrežiimist ja kujutiste keerukusest. Täpne kiirus sõltub süsteemi konfiguratsioonist, tarkvarast ja dokumendi
keerukusest.
Mustvalge: Kuni 600 viimistletud dpi-d
Värvid: Optimeeritud tihedusel kuni 4800 x 1200 punkt/toll, arvutist värviprintimisel HP valitud fotopaberile sisendiga 1200
punkt/toll
Windows Vista® (32- ja 64-bitine); Microsoft® Windows® XP (SP1 või kõrgem, 32-bitine); Mac OS X v10.4, v 10.5; Linux (vt
http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) või kõrgem või 2000 (SP4) või kõrgem: Intel® Pentium® II, Celeron® või ühilduv
protsessor; 233 MHz või parem; 128 MB RAM (256 MB või soovitavalt rohkem), 600 MB kõvakettaruumi; Internet Explorer 6 või
uuem; CD-ROM, USB port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitine (x86) või 64-bitine (64) protsessor; 512 MB RAM, 850 MB
kõvakettaruumi; Internet Explorer; CD-ROM; USB port. *Microsoft® Windows® 2000 ja XP Professional x64 Editioni (SP1 või
kõrgem) jaoks on saadaval ainult printeridraiver ja Toolbox.
Macintosh: Mac OS X v10.4 või 10.5; PowerPC G3, G4, G5 või Intel® Core protsessor; 256 MB RAM; 500 MB vaba
kõvakettaruumi; CD-ROM; USB port
Integreeritud mälu
HP LIDIL, PML
+/- 0,0508 mm
Kuni 1000 lehekülge
A4: 75 kuni 90 g/m²; HP ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; HP kaardid: kuni 200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopaber: kuni 280 g/m²
Paber (tavaline, tindiprinteri, fotoprindi), ümbrikud, lüümikud, sildid, kaardid, HP Advanced Photo Paper (täiustatud fotopaber),
pealetriigitavad siirdepildid, ääristeta kandjad, panoraamformaat
Standardne: A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm), B5 (176 × 250 mm), DL (110 × 220 mm), C6 (114 × 162 mm), A6
(105 × 148 mm), 300 × 100 mm, 130 × 180 mm, 100 × 150 mm, Kohandatud: 76 x 127 kuni 216 x 279 mm
80-leheline paberisalv, 20-leheline väljundsalv
Lehed: Kuni 80, Ümbrikud: Kuni 10
Kaardid: Kuni 20, Kiled: Kuni 15, Sildid/A4-lehed: Kuni 10
Standardne: 1, fakultatiivne: 1
Kuni 20
Käsitsi (varustatud draiveri toega)
Sisendpinge 100 kuni 240 V vahelduvpinge (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); võib piirkonniti erineda, Välimine
20 vatti maksimum, 10 vatti maksimum (aktiivne), 1,5 vatti maksimum (ootel), 1,1 vatti maksimum (energiasääst), 0,35 vatti
maksimum (väljas)
Kiire USB 2.0
4 märgutuld (toide, jätkamine, värvitindi lõpunäidik, musta tindi lõpunäidik), 3 nuppu (toide, tühistamine, jätkamine)
HP Photosmart Essential 3.5
Pakendita: 453 x 207 x 172 mm, Maksimum: 433 x 485 x 142 mm (sisestussalv ja pikendus täielikult välja tõmmatud), pakitud:
484 x 219 x 246 mm
Pakendita: 2,73 kg, pakitud: 4,2 kg
Keskkonnavahemikud: töötemperatuur: 5 kuni 40 °C; Soovitatav töökeskkonna temperatuur: 15 kuni 30° C; töökeskkonna
õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Soovitatav töökeskkonna õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Hoiukoha
temperatuur:–40 kuni 60 °C; Hoiukoha õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 5 kuni 90%; müratase iso 9296 järgi: müratase: 6,5
B(A)
Jah
Tootlusandmed leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies või toote pakendilt
Standardne üheaastane piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikust
seadusandlusest.

Tellimisalane teave
CH366B

Printer HP Deskjet D2660,
HP 300 must tindikassett,
HP 300 kolmevärviline
tindikassett, HP tarkvara CD,
häälestusjuhend,
kasutusjuhend, toiteplokk ja
juhe.
Lisavarustus

Q6264A

HP Hi-Speed USB-kaabel (6
ft./1.8 m)

C6520A

HP USB kaabel 2.0 (a-b)
3-meetrine

Kulumaterjalid
CC640EE

HP must tindikassett nr 300

CC643EE

HP kolmevärviline tindikassett nr
300

CC641EE

HP must tindikassett nr 300XL

CC644EE

HP kolmevärviline tindikassett nr
300XL

Q6593A

HP professionaalne matt
tindiprinteripaber-150
lehte/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP läikeline fotopaber Advanced
-25 lehte/10 x 15 cm ääristeta

Kandjad

C5977B

HP säravvalge
tindiprinteripaber-500
lehte/A4210 x 297 mm

Teenindus ja tugi
UG059E HP Hoolduspakett,
vahetamine järgmisel tööpäeval, kolm
aastat
UG184E HP hoolduspakett ,
vahetusteenus (tavaline vahetusaeg),
kolm aastat
UG232E HP hoolduspakett, poodi
tagastamise teenus, kolm aastat.
(UG232E: Ainult Balti riigid, Kreeka,
Poola, Türgi, Euroopa tekkivad turud
(EEM), Sloveenia, Tšehhi Vabariik,
Slovakkia, Ungari. UG059E/UG184E:
ülejäänud Euroopa maades).
Varustuse, prindikandjate ja lisavarustuse
täieliku nimekirja saamiseks palun pöörduge
HP veebilehele http://www.hp.com

http://www.hp.ee
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