Εκτυπωτής HP Deskjet D5560

Εκτυπώστε από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού με αυτό τον προσιτό, ασύρματο εκτυπωτή1.
Εύκολος στην εγκατάσταση και τη χρήση, ιδανικός συνεργάτης για ασύρματα notebook.
Απολαύστε την αξιοπιστία της HP και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε όλα τα έγγραφά σας,
τις σελίδες web και άλλα.

Ο εκτυπωτής HP Deskjet D5560 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που αναζητούν έναν ασύρματο εκτυπωτή, προσιτό και εύχρηστο,
που να μπορεί να παρέχει κάθε είδους καθημερινές εργασίες εκτύπωσης, από έγγραφα έως σελίδες web.
Απολαύστε ασύρματη ελευθερία με τον πλέον προσιτό, ασύρματο εκτυπωτή της HP 2.
Χαρίστε στον εαυτό σας την ελευθερία και την ευελιξία της εκτύπωσης από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού με τον πλέον προσιτό,
ασύρματο εκτυπωτή της HP2. Απολαύστε ασφαλή συνδεσιμότητα και επιπλέον την ευελιξία που προσφέρει το Wi-Fi Protected
Setup, καθώς και έναν δείκτη ασύρματης ισχύος. Εκτυπώστε 3 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες και 2,5 φορές περισσότερες
έγχρωμες σελίδες με τα προαιρετικά δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας4. Πιστοποίηση ENERGY STAR®. Λιγότερη σπατάλη
– αυτό το προϊόν της HP κατασκευάστηκε κατά 35% από ανακυκλωμένο πλαστικό.
Εγκατάσταση σε μηδενικό χρόνο με λογισμικό που εγκαθίσταται εύκολα και έξυπνους πίνακες ελέγχου.
Συνδεθείτε και εκτυπώστε σε μηδενικό χρόνο, με ασύρματη εγκατάσταση με ένα πάτημα5 και λογισμικό εύκολο στην εγκατάσταση
και τη χρήση. Ο έξυπνος πίνακας ελέγχου κάνει εύκολη τη διαχείριση του εκτυπωτή σας, με τέσσερα μόνο κουμπιά στον
εκτυπωτή: λειτουργίας, συνέχισης, ασύρματης λειτουργίας και γρήγορης ακύρωσης για να σταματάτε τις εργασίες εκτύπωσης και
να εξοικονομείτε μελάνη, χαρτί και χρήματα. Οι αυθεντικές μελάνες HP εξασφαλίζουν αξιόπιστη εκτύπωση με κείμενο ποιότητας
laser και ζωηρόχρωμα γραφικά. Ο δείκτης στάθμης μελάνης δείχνει πότε εξαντλείται το απόθεμα.
Εκτυπώστε περισσότερα από το web –πιο εύκολα– με το HP Smart Web Printing 3.
Αξιοποιήστε περισσότερο οτιδήποτε εκτυπώνετε από το web με το HP Smart Web Printing3. Εκτυπώστε μόνο ό,τι χρειάζεστε και
τίποτα περισσότερο. Συνδυάστε περιεχόμενο από πολλαπλές τοποθεσίες σε μια ενιαία σελίδα για να εξοικονομήσετε μελάνη και
χαρτί – μπορείτε ακόμα να αλλάξετε το μέγεθος και να κάνετε επεξεργασία πριν την εκτύπωση. Δεν χρειάζεται πια να κρατάτε
ολόκληρες σελίδες ή εκτυπώσεις με λίγες μόνο γραμμές κειμένου, χωρίς φωτογραφίες. Ιδανικό για σχολικές εργασίες, κρατήσεις
αεροπορικών θέσεων, συνταγές, χάρτες, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο εκτυπώνετε από το web.
1 Η ασύρματη απόδοση εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης.
2 Η ασύρματη απόδοση εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης
3 Απαιτείται Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

4 Σε σύγκριση με τα δοχεία μαύρης/έγχρωμης μελάνης HP 300; Τα δοχεία μελάνης XL δεν συμπεριλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά
5 Απαιτείται δρομολογητής WPS με ενσωματωμένο κουμπί.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ποιότητα εκτύπωσης

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Μνήµη
Γλώσσες εκτυπωτή
Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Συνιστώμενο βάρος μέσων
Συνιστώμενα μέσα
Μεγέθη μέσων
Χειρισμός χαρτιού
Χειρισμός μέσων/είσοδος
Δίσκος εισόδου χαρτιού
Χειρισμός μέσων/έξοδος
Εκτύπωση διπλής όψεως
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ισχύος
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου
Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

ENERGY STAR
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4
Έως 28 σελ/λεπτό
Έως 8 σελ/λεπτό
Μέχρι 5 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4 Μέχρι 21 σελ/λεπτό
Έως 6 σελ/λεπτό
Έως 2 σελ/λεπτό
Έγχρωμη φωτογραφία (φωτογραφικό
Σε 31 δευτ.
Σε 60 δευτ.
Έως 72 δευτ.
χαρτί) 10 x 15 cm
Έγχρωμο χαρτί A4 πλήρους σελίδας
Σε 81 δευτ.
Σε 156 δευτ.
Σε 195 δευτ.
(απλό χαρτί)
Εξαρτάται από τον τύπο, τη λειτουργία εκτύπωσης και τις τιμές κατά προσέγγιση. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
Μαύρο: Έως 600 dpi
Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένο φωτογραφικό
χαρτί HP και ανάλυση εισόδου 1200 dpi
Windows Vista® (32-bit & 64-bit), Microsoft® Windows® XP (SP1 ή νεότερη έκδοση/32-bit), Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1 ή νεότερη έκδοση), Οποιοσδήποτε επεξεργαστής Intel® Pentium® II,
Celeron® ή συμβατός. 233 MHz ή ισχυρότερος, μνήμη RAM 128 MB (συνιστάται μνήμη 256 MB ή μεγαλύτερη). διαθέσιμος
χώρος στο δίσκο 600 MB, Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Windows Vista®, Επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 512 MB, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 850
MB, Internet Explorer, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, δυνατότητα για Windows® 7. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/windows7. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι
διαθέσιμες. Τα Microsoft® Windows® XP Professional x64 δεν υποστηρίζονται.
Macintosh: Mac OS X v10.4 ή v10.5. Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core. μνήμη RAM 256 MB, 500 MB
διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, CD-ROM, θύρα USB
64 MB
HP PCL 3 GUI
+/-0,0508 mm
Έως 3000 σελίδες
75 έως 280 g/m²
Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, κάρτες, HP Advanced Media, σιδερότυπα, μέσα χωρίς
περιθώρια, πανόραμα
Βασική: 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, Ειδικά: 76,2 x 127 έως 215,9 x 762 mm
Δίσκος εισόδου 80 φύλλων, δίσκος εξόδου 20 φύλλων
Φύλλα: Έως 80, Φάκελοι: Έως 10
Κάρτες: Έως 20, Διαφάνειες: Έως 15, Ετικέτες/φύλλα A4: Έως 10
Βασική: 1, προαιρετική: 1
Έως 20
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3 Hz), μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, Εξωτερική
20 W μέγιστη (ενεργός), 3,2 W μέγιστη (σε κατάσταση αναμονής), 2 W μέγιστη (σε λειτουργία powersave), 0,35 W μέγιστη
(απενεργοποιημένος)
Hi-Speed USB 2.0, ασύρματη σύνδεση 802.11b/g
4 λυχνίες (λειτουργίας, συνέχισης, ένδειξης σφάλματος, ασύρματης λειτουργίας) 4 κουμπιά (λειτουργίας, ακύρωσης, συνέχισης,
ασύρματης λειτουργίας)
Συλλογή φωτογραφιών του Windows® Live
Εκτός συσκευασίας: 433 x 210 x 164 mm, Μέγιστη: 433 x 485 x 147 mm (με δίσκο εισόδου και πλήρως ανεπτυγμένη επέκταση),
συσκευασμένο: 484 x 219 x 246 mm
Εκτός συσκευασίας: 2,62 kg, συσκευασμένο: 4,2 kg
Συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40°C; Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30ºC; υγρασία
λειτουργίας: 20 έως 80% RH; Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH; Θερμοκρασία αποθήκευσης:-40 έως 60º C;
Υγρασία αποθήκευσης: Από 5% έως 90% σχετική υγρασία; επίπεδα θορύβου κατά iso 9296: ισχύς ήχου: 6,9 B(A) (ασπρόμαυρη
εκτύπωση σε γρήγορη-πρόχειρη λειτουργία), 5,7 B(A) (έγχρωμη εκτύπωση σε κανονική λειτουργία), 6,0 B(A) (ασπρόμαυρη
εκτύπωση σε κανονική λειτουργία), 2,7 B(A) (σε αδράνεια)
Ναι
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του
προϊόντος
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

CB774B

Εκτυπωτής HP Deskjet
D5560, δοχείο μαύρης
μελάνης HP 300, δοχείο
μελάνης τριών χρωμάτων HP
300, καλώδιο USB, CD
λογισμικού HP, οδηγός
εγκατάστασης, οδηγός
αναφοράς, τροφοδοτικό και
καλώδιο
Εξαρτήματα

Q6264A

Καλώδιο Hi-Speed USB HP (6
ft./1,8 m)

C6520A

Καλώδιο HP USB 2.0 (a-b) 3
μέτρων

Αναλώσιμα
CC640EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 300

CC643EE

Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
HP 300

CC641EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP
300XL

CC644EE

Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
HP 300XL

Q6593A

Ματ χαρτί HP Professional Inkjet
200 φύλλα/A4/210 x 297 mm

Q8691A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced 25 φύλλα/10 x 15 cm
χωρίς περίγραμμα

C5977B

Λευκό χαρτί HP Bright White
Inkjet Paper-250 φύλλα/A4/210
x 297 mm

Μέσα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UG060E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG185E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG233E HP Care Pack, υπηρεσία
υποστήριξης εξοπλισμού με επιστροφή
στη βάση, 3 έτη. (UG233E: Μόνο για
Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία,
Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές,
Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Σλοβακία, Ουγγαρία.
UG060E/UG185E: υπόλοιπη
Ευρώπη).
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα,
τα μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην
τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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