HP Deskjet D1660 printer

Print de daglige opgaver uden problemer med en farveprinter til en overkommelig pris. Nem at
bruge og ideel som den første printer eller som ekstra printer til familier med et voksende behov.
Originalt HP blæk sikrer, at du får et flot resultat hver gang.

HP Deskjet D1660 er fremstillet til brugere, der ønsker en økonomisk og brugervenlig farveprinter med mange
omkostningsbesparende funktioner til de daglige opgaver.
Du får driftsikkerhed og meget for pengene med HP's mest økonomiske printer.
Her får du HP driftsikkerhed til den helt rigtige pris – det enkle design giver dig det, du skal bruge. Med originalt HP blæk kan
du altid være sikker på at få de bedste print med skarp sort tekst og klare farver. Med HP får du meget for pengene – print op
til 3 gange så mange sort/hvide og 2,5 gang så mange farvesider med blækpatroner med høj kapacitet (tilbehør) 2. ENERGY
STAR® mærket. Mindre affald – dette HP produkt er fremstillet af 25% genbrugsplastik.
Vælg en kompakt printer, der er nem at bruge.
Nem print uden avancerede værktøjer – afbryderen er den eneste knap. Udskiftning af blækpatroner er designet til foregå så
enkelt som muligt via nem adgang midt på printeren. Brug den overalt – det kompakte design betyder, at man altid kan finde
plads til den på bordet eller på en hylde, og gør den ideel til soveværelset eller på kollegieværelset.
Print mere fra nettet – og nemmere – med HP Smart Web Printing 1.
Få mere ud af det, du printer fra nettet, med HP Smart Web Printing 1. Print kun det, du skal bruge. Kombiner indhold fra flere
websteder til en enkelt side, og spar blæk og papir – du kan endog tilpasse størrelsen og redigere indholdet, før du printer.
Du undgår afskårne sider eller sider, hvor der kun er et par tekstlinier og ingen fotos. Ideel til research, flyreservationer,
opskrifter, kort, fotos, og hvad du ellers printer fra nettet.
1 Kræver Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 Sammenlignet med HP 300 sorte/farve blækpatroner, XL patroner medfølger ikke, købes separat.

Tekniske specifikationer
Printteknologi
Printhastighed

Printkvalitet
Kompatible operativsystemer
Mindste systemkrav

RAM
Printersprog
Patronjustering
Kapacitet (pr. måned, A4)
Anbefalet medievægt
Anbefalet medie
Mediestørrelser
Papirhåndtering
Mediehåndtering
Papirbakke
Mediehåndtering/output
Duplexudskrift
Strømforsyningskrav
Strømforbrug
Interface og tilslutning
Kontrolpanel
Medfølgende software
Mål (b x d x h)
Vægt
Driftsmiljø

ENERGY STAR
Forbrugsvarers kapacitet
Garanti

Bestillingsoplysninger
HP termisk inkjet
Dokumenttype
Kladde
Normal
Bedst
Sort tekst A4
Op til 20 sider/min
Op til 7 sider/min Op til 4 sider/min
Blandet tekst/farvegrafik A4
Op til 16 sider/min
Op til 5 sider/min Op til 2 sider/min
10 x 15 cm farvefoto (photo-papir)
På kun 32 sek.
På kun 61 sek.
På kun 71 sek.
Hel A4-side i farver (almindeligt papir)
På kun 110 sek.
På kun 156 sek.
På kun 192 sek.
Afhænger af type og printstatus, samt cirkaværdier. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og
dokumentets kompleksitet.
Sort: Op til 600 dpi
Farve: Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farve ved udskrivning fra en computer på udvalgte HP fotopapirer og 1200 dpi input
Windows Vista® (32-bit & 64-bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senere/32-bit). Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) eller senere: alle Intel® Pentium® II, Celeron® eller anden kompatibel processor.
233 MHz eller større, 128 MB RAM (256 MB eller mere anbefales), 600 MB ledig plads på harddisken, Internet Explorer 6 eller
senere. Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse. USB-port. Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (64) processor,
512 MB RAM, 850 MB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse. USB-port. Klar til
Windows® 7. Se mere på www.hp.com/go/windows7. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige. Windows XP Professional
x64 understøttes ikke.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 eller v10.6. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core® processor, 256 MB RAM, 500 MB
ledig plads på harddisken, Cd-rom/dvd-drev eller internet. USB-port.
Integreret hukommelse
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
± 0,17 mm
Op til 750 sider
A4: 75 til 90 g/m², HP kuverter: 75 til 90 g/m², HP kort: Op til 200 g/m², HP 10 x 15 cm fotopapir: op til 280 g/m².
Papir (almindeligt, inkjet, foto), kuverter, transparenter, labels, kort, HP Advanced Media, overføringspapir
Standard: 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., Special: 77 x 127 til 216 x 356 mm.
80-arks papirbakke og 15-arks udbakke
Ark: Op til 80, Kuverter: Op til 10
Kort: Op til 40, Transparenter: Op til 20, Labels/A4-ark: Op til 15
Standard: 1, ekstraudstyr: 1
Op til 15
Manuel (med driversupport)
Indgangsspænding 100-240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), afhænger af området, Ekstern
Ikke over 20 watt, ikke over 13 watt (aktiv), ikke over 1,4 watt (standby), ikke over 1,1 watt (energisparestatus), ikke over 0,32
watt (slukket)
Hi-Speed USB 2.0
Afbryder
Windows® Live fotogalleri
Udpakket: 432 x 198 x 158 mm, emballeret: 481 x 189 x 240 mm
Udpakket: 2,2 kg, emballeret: 3,42 kg
Miljøkrav: driftstemperatur: 5 til 40° C; Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30° C; luftfugtighed ved drift: 15% til 80% relativ
luftfugtighed; Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed; Opbevaringstemperatur:-40 °C til 60 °C;
Luftfugtighed ved opbevaring: 5% til 90% relativ luftfugtighed; lydniveau ifølge iso 9296: lydeffekt: 6,1 B(A)
Ja
Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se emballagen
1 års begrænset hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og
gældende lovkrav.

CB770B

HP Deskjet D1660, HP 300
Black Ink Cartridge, HP 300
Tri-colour Ink Cartridge, HP
software-cd,
installationsvejledning,
referencevejledning,
strømforsyning og
netledning.
Tilbehør

Q6264A

HP højhastigheds USB-kabel (6
fod/1.8 m)

C6520A

HP USB kabel 2.0 (a-b) 3 meter

Forbrugsvarer
CC640EE

HP 300 Black Ink Cartridge

CC643EE

HP 300 Tri-colour Ink Cartridge

CC641EE

HP 300XL sort blækpatron

CC644EE

HP 300XL Tri-colour Ink Cartridge

Q6593A

HP Professional Matt Inkjet Paper,
200 ark/A4

Q8691A

HP Avanceret fotopapir, blankt,
25 ark/10 x 15 cm uden rammer

Medier

C5977B

HP Bright White Inkjet
Paper-A4/250 ark

Service og support
UG059E HP Care Pack, 3 års
ombytning næste hverdag
UG184E HP Care Pack, 3 års
ombytning (standardekspeditionstid)
UG232E HP Care Pack, 3 års service
med returnering til lager. (UG232E:
Kun de Baltiske lande, Grækenland,
Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet,
Slovakiet, Ungarn. UG059E/UG184E:
Resten af Europa).
Der findes en komplet liste over forbrugsvarer,
medier og tilbehør på HP's websted
http://www.hp.com

http://www.hp.dk
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