Drukarka HP Deskjet D2660

Ta kolorowa drukarka oferuje wyjątkowo prostą obsługę i konfigurację. Oryginalne atramenty
HP zapewniają niezawodne drukowanie i wysokiej jakości rezultaty, niezależnie od
drukowanych materiałów — od prac szkolnych do stron internetowych i zdjęć. To idealny wybór
gwarantujący bezproblemowe drukowanie.

Drukarka HP Deskjet D2660 została opracowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnej i prostej w
obsłudze, kolorowej drukarki do codziennego drukowania podstawowych materiałów oraz drugiej drukarki, zapewniającej
doskonałe rezultaty, niezależnie od drukowanych materiałów — od dokumentów, poprzez strony internetowe, po grafikę i
zdjęcia.
Niezawodność HP i optymalny wskaźnik wartość/cena pozwalają na bezproblemowe drukowanie każdego dnia.
Czy szukasz drukarki oferującej podstawowe funkcje, która może drukować wszystkie materiały, od wiadomości e-mail po
zdjęcia i strony internetowe? Niezawodność HP gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, a oryginalne atramenty HP — ostrość i
wyrazistość tekstu oraz wyjątkowo żywe kolory. HP to również korzyści związane z wydajnością — drukuj nawet 3 razy
więcej stron w czerni i bieli oraz 2,5 razy więcej stron w kolorze, stosując opcjonalne wkłady atramentowe o dużej
pojemności2. Certyfikat ENERGY STAR®. Oznacza to również mniej odpadów — ta drukarka HP została zbudowana w 50%
z ponownie przetworzonego tworzywa sztucznego.
Prosta instalacja i przyciski znacznie skracają proces konfiguracji.
Drukarkę można skonfigurować i podłączyć do komputera bez żadnych problemów — prosta instalacja krok po kroku
oznacza, że z drukarki można korzystać już po paru chwilach. Intuicyjne przyciski znacznie ułatwiają zarządzanie drukarką.
Na drukarce znajdują się zaledwie trzy przyciski: włącznik zasilania, przycisk wznowienia drukowania i przycisk szybkiego
anulowania, który pozwala przerwać zadania drukowania w celu zaoszczędzenia atramentu, papieru i pieniędzy. Drukarka
jest wyposażona we wskaźnik poziomu atramentu, informujący o jego zużyciu. Łatwy dostęp do wkładów oznacza prostszą
wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Funkcja HP Smart Web Printing1 pozwala drukować więcej informacji z Internetu — o wiele łatwiej.
Funkcja HP Smart Web Printing1 pozwala lepiej wykorzystać wszelkie informacje drukowane z Internetu. Drukuj dokładnie to,
co chcesz. Drukarka pozwala łączyć treści wielu stron na jednym arkuszu, oszczędzając w ten sposób atrament i papier —
przed wydrukowaniem materiałów można je edytować i zmienić ich rozmiar. Koniec z obciętymi stronami i wydrukami z
zaledwie kilkoma wierszami tekstu i usuniętymi zdjęciami. To idealne rozwiązanie do drukowania prac szkolnych, rezerwacji
lotniczych, przepisów kulinarnych, map, zdjęć oraz wszelkich innych informacji pochodzących z Internetu.
1 Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

2 W porównaniu z czarnym i trójkolorowym wkładem atramentowym HP 300; Wkłady atramentowe HP o dużej pojemności nie są dołączane do zestawu;
należy zakupić je osobno.
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Technologia termiczna HP Inkjet
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Najlepszy
Czarny tekst, A4
Do 28 str./min
Do 9 str./min
Do 5,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4
Do 21 str./min
Do 6,5 str./min
Do 3 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier W ciągu zaledwie
W ciągu zaledwie W ciągu zaledwie
fotograficzny)
32 sekund
72 sekund
72 sekund
Pełna strona A4 w kolorze (zwykły
W ciągu zaledwie
W ciągu zaledwie W ciągu zaledwie
papier)
91 sekund
202 sekund
203 sekund
Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.
W czerni: Rozdzielczość do 600 dpi
Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach
fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (dodatek SP1 lub nowszy [32-bitowy]); Mac OS X v10.4, v 10.5;
Linux (patrz http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP (dodatek SP1 lub nowszy) lub 2000 (dodatek SP4 lub nowszy): dowolny procesor Intel®
Pentium® II, Celeron® lub inny zgodny; częstotliwość 233 MHz lub szybszy; 128 MB RAM (zalecane 256 MB lub więcej),
600 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Internet Explorer 6 lub nowszy; Napęd CD-ROM, port USB; Windows Vista®:
Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 800 MHz; 512 MB pamięci RAM, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
Internet Explorer; Napęd CD-ROM; port USB. *Do systemu Microsoft® Windows® 2000 i XP Professional x64 Edition (dodatek
SP1 lub nowszy) dostępne są tylko sterowniki drukarki oraz Toolbox.
Macintosh: Mac OS X v10.4 lub 10.5; procesor PowerPC G3, G4, G5 lub Intel® Core; 256 MB RAM; 500 MB wolnego
miejsca na twardym dysku; Napęd CD-ROM; port USB
Wbudowana pamięć
HP LIDIL, PML
+/-0,0508 mm
Do 1000 stron
A4: od 75 do 90 g/m²; Koperty HP: od 75 do 90 g/m²; Karty HP: do 200 g/m²; Papier fotograficzny HP (10x15 cm): do 280
g/m²
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie, etykiety, karty, papier HP Advanced Photo, nośniki do
nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów, nośniki do wydruków panoramicznych
Standardowo: 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, Nietypowe: od 76 x 127 do 216 x 279 mm
Podajnik na 80 arkuszy, odbiornik na 20 arkuszy
Liczba arkuszy: Do 80, Koperty: Do 10
Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 15, Etykiety/A4 arkusze: Do 10
Standardowo: 1, opcjonalnie: 1
Do 20
Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Napięcie wejściowe 100 – 240 V (+/-10%), 50 – 60 Hz (+/-3 Hz); może być różne w zależności od regionu, Zewnętrzny
Maks. 20 W, maks. 10 W (aktywność), maks. 1,5 W (oczekiwanie), maks. 1,1 W (tryb oszczędzania energii), maks. 0,35 W
(drukarka wyłączona)
Hi-Speed USB 2.0
4 diody (zasilanie, wznowienie drukowania, wskaźnik poziomu kolorowego atramentu, wskaźnik poziomu czarnego atramentu),
3 przyciski (zasilanie, anulowanie drukowania i wznowienie drukowania)
HP Photosmart Essential 3.5
Bez opakowania: 453 x 207 x 172 mm, Maksymalnie: 433 x 485 x 124 mm (z podajnikiem i całkowicie wysuniętym
przedłużeniem), w opakowaniu: 484 x 219 x 246 mm
Bez opakowania: 2,73 kg, w opakowaniu: 4,2 kg
Zakresy środowiskowe: temperatura pracy: od 5 to 40°C; Zalecana temperatura pracy: 15-30°C; wilgotność podczas pracy:
Wilgotność wzgl. 20–80%; Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%; Temperatura przechowywania:od
40 do 60°C; Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna 5-90%; poziom szumów wg iso 9296: moc dźwięku:
6,5 B(A)
Tak
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

CH366B

Drukarka HP Deskjet
D2660, czarny wkład
atramentowy HP 300,
trójkolorowy wkład
atramentowy HP 300, płyta
CD z oprogramowaniem
HP, instrukcja instalacyjna,
instrukcja obsługi, zasilacz i
kabel zasilania.
Akcesoria

Q6264A

Przewód HP USB o dużej
szybkości (1,8 m/6 stóp)

C6520A

Przewód 2.0 (a-b) USB HP 3
metry

Materiały eksploatacyjne
CC640EE

Czarny wkład atramentowy
HP 300

CC643EE

Trójkolorowy wkład atramentowy
HP 300

CC641EE

Czarny wkład atramentowy HP
300XL

CC644EE

Trójkolorowy wkład atramentowy
HP 300XL

Q6593A

Papier do drukarek
atramentowych HP Professional,
matowy, 200 ark./A4/210 x
297 mm

Q8691A

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

Nośniki

C5977B

Papier HP Bright White Inkjet —
250 arkuszy/A4/210 x 297 mm

Serwis i wsparcie
Pakiety serwisowe HP Care Pack:
UG059E HP Care Pack — serwis w
miejscu instalacji w następnym dniu
roboczym (wymiana urządzenia), 3
lata
UG184E HP Care Pack — wymiana
urządzenia (czas standardowy), 3 lata
UG232E HP Care Pack — usługa w
punkcie serwisowym HP, 3 lata
(UG232E: tylko: kraje bałtyckie,
Grecja, Polska, Turcja, Europejskie
Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy,
Słowacja, Węgry. UG059E/UG184E:
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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