HP Deskjet D1660 printeris

Izbaudiet vieglo ikdienas drukāšanu ar šo izdevīgo krāsu printeri. Vienkārši lietot – ideāli
piemērots iesācējiem vai izmantošanai kā otro printeri lielās ģimenēs. Oriģinālās HP tintes
nodrošina iespaidīgus rezultātus, lai ko jūs drukātu.

HP Deskjet D1660 printeris ir izstrādāts lietotājiem, kas meklē izdevīgu un vienkārši lietojamu krāsu printeri uzticamai
ikdienas drukāšanai un ar plašu funkciju klāstu par izdevīgu cenu.
Izbaudiet šī HP īpaši izdevīgā printera uzticamību un vērtību.
Iegūstiet HP uzticamību par lielisku cenu – vienkāršs dizains, kas sniedz jums tikai to, kas nepieciešams, un neko lieku.
Nešaubieties arī par lieliskiem rezultātiem ar izteiksmīgu, asu melnu tekstu un spilgtām krāsām, izmantojot oriģinālās HP tintes.
Uzticieties HP lieliskajai vērtībai – iegūstiet līdz pat 3 reizes vairāk melnbaltu lapu un 2,5 reizes vairāk krāsainu lapu ar
papildus augstas ietilpības nomaiņas tintes kasetnēm2. ENERGY STAR® kvalificēts. Arī mazāk atkritumu – šis HP produkts ir
izgatavots no 25% atkārtoti pārstrādātas plastmasas.
Izvēlieties printeri, kas ir kompakts un ērti lietojams.
Iegūstiet vienkāršu drukāšanu bez sarežģītiem rīkiem – ieslēgšanas/izslēgšanas poga ir vienīgā uz printera esošā vadības
poga. Arī tintes kasetnes nomaiņa ir izstrādāta pēc iespējas vienkāršāka, lai jūs vienkārši varētu tai piekļūt printera centrā.
Izmantojiet to jebkurā vietā – tā kompaktais dizains nozīmē, ka tas iederēsies pat uz mazākajiem rakstāmgaldiem vai pat
grāmatu plauktā, kas to padara ideālu guļamistabām un studentu dzīvokļiem.
Drukājiet vairāk no tīmekļa – vēl vienkāršāk – ar HP viedo tīmekļa drukāšanu 1.
Iegūstiet labākus rezultātus, lai ko jūs drukātu no tīmekļa, ar HP viedo tīmekļa drukāšanu1. Drukājiet tikai sev nepieciešamo
informāciju un neko lieku. Apvienojiet informāciju no vairākām vietnēm uz vienas lapas, lai ietaupītu tinti un papīru – jūs pat
varat mainīt izdruku izmēru un rediģēt tās pirms drukāšanas. Vairs nekādu sastiprinātu lapu vai lieku izdruku ar tikai pāris
teksta līnijām bez fotoattēliem. Ideāli piemērots koledžas pētījumu, lidojumu rezervēšanu, recepšu, karšu, fotoattēlu un citas
informācijas drukāšanai no tīmekļa.
1 Nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 Salīdzinājuma ar HP 300 melnās/krāsu tintes kasetnēm; XL kasetnes komplektācijā neietilpst, jāiegādājas atsevišķi.

Informācija par
pasūtīšanu

Tehniskā specifikācija
Drukas tehnoloģija
Drukas ātrums

Drukas kvalitāte

Operētājsistēmu saderība
Minimālās prasības sistēmai

Atmiņa
Printera valodas
Kasetņu izlīdzināšana
Darbības cikls (mēnesī, A4)
Ieteicamais materiāla svars
Ieteicamie materiāli
Materiālu izmēri
Papīra apstrāde
Materiāla apstrāde/ievade
Papīra ievietošanas padeve
Materiāla apstrāde/izvade
Abpusējā druka
Elektroapgādes prasības
Strāvas patēriņš
Interfeiss un savienojumi
Vadības panelis
Komplektā iekļautā programmatūra
Izmēri (p x d x a)
Svars
Darba vide

ENERGY STAR
Materiālu ekspluatācijas laiks
Garantija

HP Thermal Inkjet
Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4
Līdz 20 lpp./min.
Līdz 7 lpp./min.
Līdz 4 lpp./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A4
Līdz 16 lpp./min.
Līdz 5 lpp./min.
Līdz 2 lpp./min.
10x15 cm krāsu foto (fotopapīrs)
Tikai 32 sekundēs
Tikai 61 sekundē
Tikai 71 sekundēs
Pilna krāsu lappuse A4 (parasts papīrs) Tikai 110 sekundēs
Tikai 156 sekundēs Tikai 192 sekundēs
Atkarībā no tipa, drukāšanas režīma un aptuveniem rādītājiem. Faktiskais ātrums var mainīties atkarībā no sistēmas
konfigurācijas, programmatūras un dokumenta sarežģītības.
Melns: Līdz 600 dpi
Krāsa: Līdz 4800 x 1200 optimizētiem dpi krāsu režīmā, kad tiek drukāts no datora, izmantojot speciālo HP foto papīru un
1200 ievades dpi
Windows Vista® (32 bitu un 64 bitu); Microsoft® Windows® XP (SP1 vai jaunāka/32 bitu); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) vai jaunāka: jebkurš ar Intel® Pentium® II, Celeron® saderīgs procesors; 233 MHz
vai jaudīgāks; 128 MB RAM (ieteicams 256 MB vai vairāk); 600 MB cietā diska vieta; Internet Explorer 6 vai jaunāka versija;
CD-ROM/DVD disks vai interneta savienojums; USB ports; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitu (x86) vai 64-bitu (64) procesors;
512 MB RAM; 850 MB cietā diska vieta; Internet Explorer; CD-ROM/DVD disks vai interneta savienojums; USB ports;
Windows® 7 Ready. Papildus informācijai, dodieties uz www.hp.com/go/windows7. Dažas funkcijas var nebūt pieejamas.
Windows XP Professional x64 netiek atbalstīta.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 vai v10.6; PowerPC G3, G4, G5 vai Intel® Core® procesors; 256 MB RAM; 500 MB
brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD disks vai internets; USB ports
Integrēta atmiņa
LIDIL (Vieglu attēlveidošanas ierīču interfeisa valoda)
+/- 0,17 mm
Līdz 750 lapām
A4: 75 līdz 90 g/m², HP aploksnes: 75 līdz 90 g/m², HP kartītes: līdz 200 g/m², HP 10 x 15 cm foto papīrs: līdz 280 g/m²
Papīrs (parasts, strūklprint., foto), aploksnes, transp., uzlīmes, kartītes, HP uzlab. materiāls, uzgludināmas attēla pārcelšanas
plēves
Standarta: 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, Pielāgots: 77 x 127 līdz 216 x 356 mm
80 lokšņu ievades padeve, 15 lokšņu izvades padeve
Lapas: Līdz 80, Aploksnes: Līdz 10
Kartes: Līdz 40, Caurspīdīgās filmas: Līdz 20, Uzlīmes/A4 loksnes: Līdz 15
Standarta: 1, papildu: 1
Līdz 15
Manuāla (paredzēts draivera nodrošinājums)
Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3Hz); dažādās valstīs/reģionos var atšķirties, Ārējs
20 vati maksimums, 13 vati maksimums (aktīvs), 1,4 vati maksimums (dīkstāvē), 1,1 vati maksimums (enerģijas taupīšanas
režīmā), 0,32 vati maksimums (izslēgts)
Lielātruma USB 2.0
Str. (Iesl./izsl.)
Windows® Live Photo Gallery
Bez iepakojuma: 432 x 198 x 158 mm, pakots: 481 x 189 x 240 mm
Bez iepakojuma: 2,2 kg, pakots: 3,42 kg
Vides diapazoni: darba temperatūra: No 5 līdz 40 °C; Darbībai ieteicamā temperatūra: no 15 līdz 30 ºC; funkcionēšanas
mitrums: 15 līdz 80 % relatīvā mitruma; Darbībai ieteicamais mitrums: 20 līdz 80% relatīvā mitruma; Glabāšanas
temperatūra:No 40 līdz 60° C; Glabāšanas mitrums: 5 līdz 90% relatīvā mitruma; trokšņa līmenis pēc iso 9296: skaņas jauda:
6,1 B(A)
Jā
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies vai skatiet produkta iesaiņojumu
Aparatūrai ir noteikta viena gada standarta, ierobežota garantija. Garantijas un atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no
produkta, valsts un vietējās likumdošanas.

CB770B

HP Deskjet D1660 printeris,
HP 300 melnas tintes
kasetne, HP 300 trīskrāsu
tintes kasetne, HP
programmatūras
kompaktdisks, uzstādīšanas
rokasgrāmata, uzziņu
rokasgrāmata,
elektropadeves bloks un
kabelis
Piederumi

Q6264A

HP Hi-Speed USB kabelis (6
pēdas/1,8 m)

C6520A

HP USB kabelis 2,0 (a-b) 3 metri

Materiāli
CC640EE

HP 300 melnas krāsas tintes
kasetne

CC643EE

HP 300 trīskrāsu tintes kasetne

CC641EE

HP 300XL melnās krāsas tintes
kasetne

CC644EE

HP 300XL trīskrāsu tintes kasetne

Q6593A

HP profesionāls strūklprinteru
matēts papīrs-150
lapas/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP uzlabots glancēts foto
papīrs-25 lapas/10 x 15 cm bez
apmales

C5977B

HP spilgti balts strūklprintera
papīrs-500 lapas/A4/210 x 297
mm

Materiāls

Serviss un atbalsts
UG059E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, apmaiņas pakalpojums
nākamajā darbdienā, 3 gadi
UG184E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, apmaiņas pakalpojums
(standarta apgrozījumlaiks), 3 gadi
UG232E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, atdošanas noliktavā
pakalpojums, 3 gadi. (UG232E: tikai
Baltijas valstīm, Grieķijai, Polijai,
Turcijai, EEM valstīm, Slovēnijai,
Čehijai, Slovākijai un Ungārijai.
UG059E/UG184E: pārējai Eiropai).
Izejmateriālu, materiālu un piederumu pilnu
sarakstu var atrast HP vietnē
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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