Printer HP Deskjet D5560

Selle taskukohase printeriga1 saate kodus peaaegu igal pool printida. Lihtne seadistada ja
kasutada. See on ideaalne partner traadita ühendusega sülearvutitele. HP töökindlus ja
kvaliteetne tulemus kõikide dokumentide, veebilehtede ja paljude muude asjadega.

Printer HP Deskjet D5560 on välja töötatud kasutajatele, kes vajavad nii taskukohast kui ka lihtsastikasutatavat traadita
ühenduse printerit, mida võib usalda suurepärase tulemuse tootmisel igasuguste igapäevaste printimisprojektide korral,
dokumentidest veebilehtedeni.
Naudite juhtmevabadust HP kõige taskukohasema traadita printeriga 2.
HP kõige taskukohasema traadita ühendusega printeriga2 on teil vabadus ja paindlikkus printida kodus peaaegu igal pool.
Turvaline ühendus ning kaitsega Wi-Fi mugav häälestamine ning olemas on ka traadita ühenduse tugevuse näidik. Kuni 3
korda rohkem mustvalgeid ja 2,5 korda rohkem värvilisi prinditud lehekülgi valikuliste suuremahuliste
asendustindikassettidega4. Vastab standardile ENERGY STAR®. Vähem jäätmeid – see HP toode on tehtud 35% ulatuses
ümbertöödeldud plastist.
Lihtsasti installitava tarkvara ja vaistlike juhtseadiste abil toimub häälestamine kiiresti.
Looge kiiresti ühendus ja alustage printimist, kasutades ühe puutega traadita ühenduse häälestamist5 ja tarkvara, mida on
lihtne installida ja kasutada. Vaistlik juhtpaneel muudab ka printeri haldamise lihtsaks. Kasutada on vaja ainult nelja printeri
peal asuvat nuppu: toide, jätkamine traadita ühendus ja kiirkatkestusnupp, et peatada printimine ja säästa tinti, paberit ja
raha. Originaalsed HP tindid tagavad töökindla printimise koos laserkvaliteetse teksti ja erksa värvigraafikaga. Tinditaseme
näidik annab teile teada, kui tint hakkab otsa lõppema.
Programmiga HP Smart Web Printing3 saate printida veebist rohkem ja palju mugavamalt.
HP Smart Web Printing3 kindlustab parema veebiprindi olenemata sellest, mida te prindite. Saate printida vaid vajaliku osa,
ei midagi liigset. Kombineerige mitme saidi sisu ühele leheküljele, hoides nii kokku tinti ja paberit – enne printimist võite isegi
formaati muuta ja redigeerida. Unustage kärbitud leheküljed ning ühegi fotota ja mõne üksiku tekstireaga väljaprindid.
Ideaalne kursusetööde, ettetellitud lennupiletite, retseptide, kaartide, fotode ja muu vajaliku printimiseks veebist.
1 Raadioside ühenduse töö sõltub keskkonnatingimustest ja pääsepunkti kaugusest.
2 Juhtmeta ühenduse töö sõltub keskkonnatingimustest ja pääsupunkti kaugusest
3 Nõuab brauserit Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

4 Võrreldes HP 300 musta/värvi tindikassettidega; XL-täitekassetid ei kuulu komplekti, palume osta eraldi
5 Nõuab WPS-ruuterit integreeritud vajutusnupuga.

Tehniline spetsifikatsioon
Printimise tehnoloogia
Prindikiirus

Prindikvaliteet

Operatsioonisüsteemide ühilduvus
Minimaalsed süsteeminõued

Mälu
Printerikeeled
Kasseti joondus
Töötsükkel (igakuine, A4)
Kandja soovitatav kaal
Soovitatav meedium
Kandjate formaadid
Paberi käsitsemine
Kandja käsitsemine, sisend
Paberisalv
Kandja käsitsemine, väljund
Mõlemale lehepoolele printimine
Voolu nõuded
Voolu tarbimine
Liides ja ühenduvus
Juhtpaneel
Juurdekuuluv tarkvara
Mõõtmed (LxSxK)
Kaal
Töökeskkond

ENERGY STAR
Kulumaterjalide eluiga
Garantii

HP termiline tindiprinter
Dokumendi tüüp
Mustand
Tavaline
Parim
Mustvalge tekst, A4
Kuni 28 lk/min
Kuni 8 lk/min
Kuni 5 lk/min
Segamini tekst ja värvipildid, A4
Kuni 21 lk/min
Kuni 6 lk/min
Kuni 2 lk/min
10x15 cm värvifoto (fotopaber)
Vaid 31 sekundiga
Vaid 60 sekundiga Vaid 72 sekundiga
Värviline täisleht, A4 (tavapaber)
Vaid 81 sekundiga
Vaid 156 sekundiga Vaid 195 sekundiga
Sõltub tüübist, printimisrežiimist ja kujutiste keerukusest. Täpne kiirus sõltub süsteemi konfiguratsioonist, tarkvarast ja dokumendi
keerukusest.
Mustvalge: Kuni 600 dpi
Värvid: Optimeeritud tihedusel kuni 4800 x 1200 punkt/toll, arvutist värviprintimisel HP valitud fotopaberile sisendiga 1200
punkt/toll
Windows Vista® (32 bitti ja 64 bitti); Microsoft® Windows® XP (SP1 või kõrgem / 32 bitti); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1 või kõrgem); suvaline Intel® Pentium® II Celeron® või ühilduv
protsessor; 233 MHz või kõrgem; 128 MB RAM (soovitatavalt 256 MB või kõrgem); 600 MB ruumi kõvakettal; Vajalik on
Internet Explorer 6 või uuem versioon; CD-ROM/DVD-seade või Interneti-ühendus; USB-port; Windows Vista®; 800 MHz
32-bitine (x86) või 64-bitine (64) protsessor, 512 MB RAM, 850 MB kõvakettaruumi, Internet Explorer; CD-ROM/DVD-seade või
Interneti-ühendus; USB-port; Windows® 7 valmidus. Lisateabe saamiseks minge aadressile http://www.hp.com/go/windows7.
Mõned funktsioonid ei pruugi saadaval olla. Operatsioonisüsteemi Microsoft® Windows® XP Professional x64 ei toetata
Macintosh: Mac OS X v10.4 või v10.5; PowerPC G3, G4, G5 või Intel® Core protsessor; 256 MB RAM; 500 MB vaba
kõvakettaruumi; CD-ROM; USB-port
64 MB
HP PCL 3 GUI
+/- 0,0508 mm
Kuni 3000 lehekülge
75 kuni 280 g/m²
Paber (tavaline, tindiprinteri, fotoprindi), ümbrikud, lüümikud, sildid, kaardid, HP Advanced Media, pealetriigitavad siirdepildid,
ääristeta kandjad, panoraamformaat
Standardne: 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, Kohandatud: 76,2 × 127 kuni 215,9 × 762 mm
80-leheline paberisalv, 20-leheline väljundsalv
Lehed: Kuni 80, Ümbrikud: Kuni 10
Kaardid: Kuni 20, Kiled: Kuni 15, Sildid/A4-lehed: Kuni 10
Standardne: 1, fakultatiivne: 1
Kuni 20
Käsitsi (varustatud draiveri toega)
Sisendpinge 100 kuni 240 V vahelduvpinge (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); võib piirkonniti erineda, Välimine
20 W maksimaalselt (aktiivne). 3,2 W maksimaalselt (ooterežiimis), 2 W maksimaalselt (energiasääst), 0,35 W maksimaalselt
(väljas)
Kiire USB 2.0, traadita ühendus 802.11b/g
Neli tuld (toide, jätkamine, vea indikaator, traadita ühendus); 4 nuppu (toide, tühistamine, jätkamine, traadita ühendus)
Windows® Live Photo Gallery
Pakendita: 433 × 210 × 164 mm, Maksimum: 433 x 485 x 147 mm (sisestussalv ja pikendus täielikult välja tõmmatud), pakitud:
484 x 219 x 246 mm
Pakendita: 2,62 kg, pakitud: 4,2 kg
Keskkonnavahemikud: töötemperatuur: 5 kuni 40 °C; Soovitatav töökeskkonna temperatuur: 15 kuni 30° C; töökeskkonna
õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Soovitatav töökeskkonna õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 20 kuni 80%; Hoiukoha
temperatuur:–40 kuni 60 °C; Hoiukoha õhuniiskus: Suhteline õhuniiskus 5 kuni 90%; müratase iso 9296 järgi: müratase: 6,9 B(A)
(mustvalge, kiirmustandi printimisrežiim ), 5,7 B(A) (värviline, tavaline printimisrežiim), 6,0 B(A) (mustvalge tavaline
printimisrežiim), 2,7 B(A) (ei kasutata)
Jah
Tootlusandmed leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies või toote pakendilt
Standardne üheaastane piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikust
seadusandlusest.

Tellimisalane teave
CB774B

Printer HP Deskjet D5560,
HP 300 must tindikassett,
HP 300 kolmevärviline
tindikassett, USB-kaabel, HP
tarkvara CD,
häälestusjuhend,
kasutusjuhend, toiteplokk ja
juhe
Lisavarustus

Q6264A

HP Hi-Speed USB-kaabel (6
ft./1.8 m)

C6520A

HP USB kaabel 2.0 (a-b)
3-meetrine

Kulumaterjalid
CC640EE

HP must tindikassett nr 300

CC643EE

HP kolmevärviline tindikassett nr
300

CC641EE

HP must tindikassett nr 300XL

CC644EE

HP kolmevärviline tindikassett nr
300XL

Q6593A

HP professionaalne matt
tindiprinteripaber-150
lehte/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP läikeline fotopaber Advanced
-25 lehte/10 x 15 cm ääristeta

Kandja

C5977B

HP säravvalge
tindiprinteripaber-500
lehte/A4210 x 297 mm

Teenindus ja tugi
UG060E hoolduspakett HP, vahetamine
järgmisel tööpäeval, kolm aastat
UG185E hoolduspakett HP,
vahetusteenus (tavaline vahetusaeg),
kolm aastat
UG233E hoolduspakett HP, poodi
tagastamise teenus, kolm aastat.
(UG233E: Ainult Balti riigid, Kreeka,
Poola, Türgi, Euroopa tekkivad turud
(EEM), Sloveenia, Tšehhi Vabariik,
Slovakkia, Ungari. UG060E/UG185E:
ülejäänud Euroopa maades).
Varustuse, prindikandjate ja lisavarustuse
täieliku nimekirja saamiseks palun pöörduge
HP veebilehele http://www.hp.com

http://www.hp.ee
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