HP Deskjet D2660 Yazıcı

Bu olağanüstü derecede basit renkli yazıcıyla kolay kurulum ve yazdırma deneyiminin keyfine
varın. Okul ödevlerinden web sayfalarına, fotoğraflara kadar her ne yazdırıyor olursanız olun,
orijinal HP mürekkepleri güvenilir bir yazdırma ve etkileyici sonuçlar sağlar. Sorunsuz bir
yazdırma için mükemmel seçim.

HP Deskjet D2660 Yazıcı, günlük yazdırma gereksinimleri için güvenilir, sorunsuz bir renkli yazıcı arayanlar için veya
belgelerden web sayfalarına, grafiklere ve fotoğraflara kadar her şeyden mükemmel sonuçlar üretecek ikinci bir yazıcı
isteyenler için tasarlanmıştır.
HP güvenilirliği ve sağladığı değerle, günlük yazdırma gereksinimlerinizde sorunsuz çalışmanın tadını çıkarın.
Mektuplardan e-postalara, fotoğraflara ve web sayfalarına kadar her şeyi yazdırmak için kullanabileceğiniz temel bir yazıcı
mı arıyorsunuz? HP güvenilirliğinin sağladığı huzurun keyfini çıkarın ve Orijinal HP mürekkepleriyle canlı, net siyah beyaz
metinler, parlak renkler elde edin. İşinize değer katmada HP'ye güvenin – isteğe bağlı yüksek kapasiteli yedek mürekkep
kartuşlarıyla 3 kat fazla siyah beyaz, 2,5 kat fazla renkli sayfa basın2. ENERGY STAR® onaylıdır. İsrafı azaltın - bu HP
ürününde %50 geri dönüştürülmüş plastik kullanılmıştır.
Basit kurulum ve tek dokunuşlu düğmelerle hemen kurulumu yapın ve yazdırmaya başlayın.
Fazla uğraşmadan hemen kurulumu yapın ve bilgisayarınıza bağlanın – adım adım yol gösteren basit kurulum sayesinde
hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Yenilikçi kontroller tek dokunuşlu üç düğme ile yazıcınızın yönetimini oldukça kolay hale
getirir: Güç, sürdür ve hızlı iptal düğmesi, baskı işlerini durdurarak mürekkepten, kağıttan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.
Mürekkep gösterge ışığı mürekkebin azaldığını belirterek sizi uyarırı ve kartuşlara kolayca erişerek onları kolay bir şekilde
değiştirebilirsiniz.
HP Akıllı Web Baskısı ile web'den daha fazla şeyi, daha kolay bir şekilde basın 1.
HP Akıllı Web Baskısı ile web'den bastığınız unsurları daha iyi kullanın1. Yalnızca basmak istediğiniz şeyleri basın. Çeşitli
sitelerden seçtiğiniz içerikleri tek bir sayfada birleştirerek mürekkep ve kağıttan tasarruf edin – hatta yazdırmadan önce
yeniden boyutlandırabilir ve düzenleyebilirsiniz. Kırpılmış sayfalar veya fotoğrafsız, sadece birkaç satırın çıktığı baskılar gibi
sorunları tarihe gömün. Okul araştırmaları, uçuş rezervasyonları, tarifeler, haritalar, fotoğraflar ve web'den basacağınız diğer
her şey için idealdir.
1 Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0 gerektirir

2 HP 300 Siyah/Üç Renkli Mürekkep Kartuşları ile karşılaştırıldığında; yüksek kapasiteli HP mürekkep kartuşları dahil değildir, lütfen, ayrıca satın alın.

Teknik özellikler
Baskı teknolojisi
Baskı hızı

Baskı kalitesi
İşletim sistemi uyumluluğu
Minimum sistem gereksinimleri

Bellek
Yazıcı dilleri
Kartuş hizalama
Çalışma döngüsü (aylık, A4)
Önerilen ortam ağırlığı
Önerilen ortam
Ortam boyutları
Kağıt kullanma
Ortam kullanımı/giriş
Kağıt giriş tepsisi
Ortam kullanımı/çıktı
İki taraflı baskı
Güç gereksinimleri
Güç tüketimi
Arabirim ve bağlanabilirlik
Kontrol paneli
Ürünle gelen yazılım
Boyutları (e x d x y)
Ağırlık
Çalıştırma koşulları

ENERGY STAR
Malzemelerin ömrü
Garanti

Sipariş bilgileri
HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Belge tipi
Siyah metin A4

Taslak
Normal
Best
Dakikada en çok 28
Dakikada en çok 9 Dakikada en çok 5,5
sayfa
sayfa
sayfa
Karışık Metin/Renkli grafikler A4
Dakikada 21 sayfaya
Dakikada en çok 6,5 Dakikada en çok 3
kadar
sayfa
sayfa
10 x 15 cm renkli fotoğraf (fotoğraf
32 saniyeye varan
72 saniyede
72 saniyede
kağıdı)
hız
Tam sayfa renkli A4 (düz kağıt)
91 saniye kadar kısa
202 saniyeye varan 203 saniyeye varan
bir sürede
hız
hız
Belge tipine ve baskı moduna bağlı yaklaşık rakamlar. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin
karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
Siyah: 600 görüntülenen dpi'ye kadar
Renk: Belirli HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken 4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar renkli ve 1200 giriş dpi'si.
Windows Vista® (32-bit ve 64-bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 veya daha ilerisi [32-bit]); Mac OS X v10.4, v 10.5; Linux
(bkz. http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) veya daha ilerisi ya da 2000 (SP4) veya daha ilerisi: Herhangi bir Intel® Pentium®
II, Celeron® veya uyumlu işlemci; 233 MHz veya daha yüksek; 128 MB RAM (256 MB veya daha yüksek önerilir), 600 MB
sabit disk alanı; Internet Explorer 6 veya daha ilerisi; CD-ROM, USB bağlantı noktası; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86)
veya 64-bit (64) işlemci; 512 MB RAM, 850 MB sabit disk alanı; Internet Explorer; CD-ROM; USB bağlantı noktası. *Microsoft®
Windows® 2000 ve XP Professional x64 Edition (SP1 veya daha ilerisi) için yalnızca yazıcı sürücüsü ve Araç Kutusu mevcuttur.
Macintosh: Mac OS X v10.4 veya 10.5; PowerPC G3, G4, G5 ya da Intel® Core işlemci; 256 MB RAM; 500 MB mevcut sabit
disk alanı; CD ROM; USB bağlantı noktası
Tümleşik bellek
HP LIDIL, PML
+/-0,0508 mm
1000 sayfaya kadar
A4: 75 - 90 g/m²; HP zarfları: 75 - 90 g/m²; HP kartları: En fazla 200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı: En fazla 280
g/m²
Kağıt (düz, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, asetatlar, etiketler, kartlar, HP Gelişmiş Fotoğraf kağıdı, ütü baskıları,
kenarlıksız ortam, panorama
Standart: 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, Özel: 76 x 127 - 216 x 279 mm
80 yapraklık giriş tepsisi, 20 yapraklık çıktı tepsisi
Yaprak: 80'e kadar, Zarf: 10'ye kadar
Kart: 20'ye kadar, Saydam: 15'e kadar, Etiket/A4 kağıdı: 10'ye kadar
Standart: 1, isteğe bağlı: 1
20'ye kadar
El ile (sürücü desteği var)
Girdi voltajı 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); bölgeye göre değişebilir, Harici
20 watt maksimum, 10 watt maksimum (etkinken), 1,5 watt maksimum (beklemede), 1,1 watt maksimum (güç tasarrufunda),
0,35 watt maksimum (kapalıyken)
Hi-Speed USB 2.0
4 ışık (Güç, Sürdür, Renkli Kalem Mürekkep Göstergesi, Siyah Kalem Mürekkep Göstergesi), 3 Düğme (Güç, İptal, Sürdür)
HP Photosmart Essential 3.5
Ambalajdan çıkarıldığında: 453 x 207 x 172 mm, Azami: 433 x 485 x 142 mm (giriş tepsisi ve uzatma parçası açılmış olarak),
ambalajlı: 484 x 219 x 246 mm
Ambalajdan çıkarıldığında: 2,73 kg, ambalajlı: 4,2 kg
Çevre koşulları: çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40º C; Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 30º C; çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN; Önerilen
çalışma ortamı nemi: % 20 - 80 BN; Depolama sıcaklığı:-40 - 60 °C; Depolama nemi: % 5 - 90 Göreceli nem; iso 9296
uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: 6,5 B(A)
Evet
Elde edilen sayfa hakkında bilgi için, www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün paketine bakın
Standart bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı
olarak değişir.

CH366B

HP Deskjet D2660 Yazıcı,
HP 300 Siyah Mürekkep
Kartuşu, HP 300 Üç Renkli
Mürekkep Kartuşu, HP
yazılım CD'si, kurulum
kılavuzu, başvuru kılavuzu,
güç kaynağı ve kablo.
Aksesuarlar

Q6264A

HP Yks Hız USB Kablosu (6
ft./1,8 m)

C6520A

HP USB Kablo 2.0 (a-b) 3 metre

CC640EE

HP 300 Siyah Mürekkep Kartuşu

CC643EE

HP 300 Üç Renkli Mürekkep
Kartuşu

Sarf Malzemeleri

CC641EE

HP 300XL Siyah Mürekkep
Kartuşu

CC644EE

HP 300XL Üç Renkli Mürekkep
Kartuşu

Q6593A

HP Professional Mat Mürekkep
Püskürtmeli Kağıdı-200
yaprak/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP Avantajlı Parlak Fotoğraf
Kağıdı-25 yaprak/10 x 15 cm
kenar boşluksuz

Baskı ortamları

C5977B

HP Parlak Beyaz Mürekkep
Püskürtmeli Kağıdı-250
yaprak/A4/210 x 297 mm

Servis ve Destek
UG059E HP Bakım Paketi, Ertesi İş
Günü Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG184E HP Bakım Paketi, Değiştirme
Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UG232E HP Bakım Paketi, Depoya
İade hizmeti, 3 yıl (UG232E: Yalnızca
Baltık Ülkeleri, Yunanistan, Polonya,
Türkiye, EEM, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan.
UG059E/UG184E: Avrupa'nın diğer
ülkeleri).
Yedek parça, ortam ve aksesuarların tam listesi
için lütfen http://www.hp.com adresinden HP
web sitesine bakın

http://www.hp.com
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