HP Deskjet D5560 nyomtató

Nyomtatás a lakás szinte bármely pontjáról a kedvező árú, vezeték nélküli nyomtatóval1.
Könnyű telepíthetősége és használhatósága révén a vezeték nélküli noteszgépek ideális társa
lehet. HP megbízhatóság és kiváló minőségű eredmények minden hétköznapi dokumentum,
weboldal és más munkák esetén.

A HP Deskjet D5560 nyomtató azoknak a felhasználóknak készült, akik kedvező árú, könnyen kezelhető nyomtatót keresnek,
amely megbízható, mindig kiváló eredményt nyújt mindenféle hétköznapi nyomtatási feladat esetén, a dokumentumoktól a
weboldalakig.
Vezeték nélküli szabadság a HP legkedvezőbb árú vezeték nélküli nyomtatójával 2.
Szabadság és rugalmasság a lakás szinte bármely pontjáról lehetséges nyomtatás révén, a HP legkedvezőbb árú, vezeték
nélküli nyomtatójával2. Biztonságos kapcsolat és kényelem a Wi-Fi Protected Setup védett telepítés és egy vezeték nélküli
térerőt jelző egység révén. A külön megvásárolható, nagy kapacitású tartalék tintapatronokkal háromszor annyi fekete-fehér,
illetve 2,5-szer annyi színes oldal nyomtatható4. ENERGY STAR® minősítés. Kevesebb a hulladék is – ez a HP termék 35
százalékban újrahasznosított műanyagból készült.
Pillanatok alatt üzemkész, a könnyen telepíthető szoftver és az intuitív vezérlés révén.
Kapcsolódás és nyomtatás pillanatok alatt, egy gombnyomással elvégezhető, vezeték nélküli telepítéssel5, valamint könnyen
telepíthető és használható szoftverrel. Az intuitív vezérlőpult a nyomtató felügyeletét is egyszerűsíti, mert csak négy gombot
alkalmaz: tápkapcsoló, folytatás, vezeték nélkül, valamint egy, a nyomtatási műveletek leállítására szolgáló gyorstörlés gomb,
amellyel tinta, papír és pénz takarítható meg. Az eredeti HP tinták lézerminőségű szöveget és élénk színű grafikát előállító,
megbízható nyomtatást kínálnak. A tintaszintmérő tájékoztat a készletek csökkenéséről.
A HP intelligens weboldalnyomtatással3 a webről többet – és könnyebben – nyomtathat.
A HP intelligens weboldalnyomtatással3 a webről nyomtatott minden anyag jobban hasznosítható. Csak a szükséges dolgok
kerülnek nyomtatásra, semmi más. A több webhelyről származó tartalmak egyetlen oldalon egyesíthetők, így tinta és papír
takarítható meg, mivel még a nyomtatás előtt lehetséges az átméretezés és szerkesztés. A levágott oldal vagy a fényképek
nélküli, csak pár sornyi szöveget tartalmazó, elpocsékolt nyomat már a múlté. Ideális a tanulmányi kutatások,
repülőjegy-foglalások, receptek, térképek, fényképek és minden egyéb webes anyag nyomtatásához.
1 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.
2 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ
3 Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0 böngészőt igényel

4 A HP 300 fekete/színes tintapatronokkal összehasonlítva; Az XL patronok nem tartozékok, külön vásárolhatók meg
5 Beépített nyomógombbal rendelkező WPS útválasztót igényel.

Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség

Kompatibilis operációs rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények

Memória
Nyomtatónyelvek
Kazettabeállítás
Kihasználtság (havi, A4)
Papír ajánlott súlya
Javasolt adathordozó
Médiaméretek
Papírkezelés
Papírkezelés/bemenet
Papíradagoló tálca
Papírkezelés/kimenet
Kétoldalas nyomtatás
Áramellátási követelmények
Energiafogyasztás
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Vezérlőpult
Mellékelt szoftverek
Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Működési környezet

ENERGY STAR
A kellékek élettartama
Garancia

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
A dokumentum típusa
A4-es fekete szöveg

Piszkozat
Akár 28 oldal
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen max. 21 oldal/perc

CB774B
Normál
Akár 8 oldal
percenként
Max. 6 ol./perc

Legjobb
Max. 5 oldal/perc
Akár 2 oldal
percenként
72 mp alatt

10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír) akár 31 mp-es
akár 60 mp-es
sebesség
sebesség
Teljes méretű színes A4-es lap (sima
Akár 81 mp-es
Akár 156 mp-es
Akár 195 mp-es
papír)
sebesség
sebesség
sebesség
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a dokumentum bonyolultságtól függ.
Fekete: Legfeljebb 600 dpi
Szín: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti
felbontás esetén
Windows Vista® (32 és 64 bites); Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb/32 bites); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb); Intel® Pentium® II, Celeron® vagy azzal kompatibilis processzor; 233
MHz vagy gyorsabb; 128 MB RAM (256 MB vagy több ajánlott); 600 MB merevlemez-terület; Internet Explorer 6 vagy újabb
verzió; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port; Windows Vista®; 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites
(64) processzor, 512 MB RAM, 850 MB merevlemez-terület, Internet Explorer; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat;
USB-port; Windows® 7-re felkészítve. További információ: http://www.hp.com/go/windows7. Előfordulhat, hogy valamelyik
funkció nem elérhető. Microsoft® Windows® XP Professional x64 operációs rendszerhez nincs támogatás.
Macintosh: Mac OS X v10.4 vagy v10.5; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 256 MB RAM; 500 MB szabad
merevlemez-terület; CD ROM; USB-port
64 MB
HP PCL 3 GUI
+/-0,0508 mm
Max. 3000 oldal
75–280 g/m²
Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák, HP Advanced hordozóanyagok, vasalható matricák,
szegélymentes papírok, panorámakép méretű papírok
Alapkiépítésben: 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, Nem szabványos: 76,2 x 127 – 215,9 x 762 mm
80 lapos adagolótálca és 20 lapos kimeneti papírtartó
Lap: Max. 80, Boríték: Max. 10
Kártyák: Akár 20, Írásvetítő fóliák: Max. 15, Címkék/A4-es lapok: Max. 10
Alapkiépítésben: 1, opcionális: 1
Akár 20
Kézi (illesztőprogram támogatja)
Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); országonként/térségenként változhat, Külső
Maximum 20 W (működés közben), maximum 3,2 W (készenléti üzemmódban), maximum 2 W (energiatakarékos
üzemmódban), maximum 0,35 W (kikapcsolt állapotban)
Nagysebességű USB 2.0, vezeték nélküli 802.11b/g
4 jelzőlámpa (Tápkapcsoló, Folytatás, Hibajelzés, Vezeték nélküli); 4 gomb (Tápkapcsoló, Törlés, Folytatás, Vezeték nélküli)
Windows® Live Photo Gallery
Kicsomagolva: 433 x 210 x 164 mm, Maximum: 433 x 485 x 147 mm (teljesen kihúzott bemeneti tálcával és toldóval),
csomagolva: 484 x 219 x 246 mm
Kicsomagolva: 2,62 kg, csomagolva: 4,2 kg
Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5–40°C; Javasolt működési hőmérséklet: 15–30ºC; működési páratartalom:
20–80% relatív páratartalom; Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet:-40–60ºC;
Tárolási páratartalom: 5–90% relatív páratartalom; zajszint az iso 9296 szerint: hangteljesítmény: 6,9 B(A) (fekete-fehér, gyors
vázlat nyomtatási módban), 5,7 B(A) (színes, normál nyomtatási módban), 6,0 B(A) (fekete-fehér, normál nyomtatási módban),
2,7 B(A) (készenléti állapotban)
Igen
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

HP Deskjet D5560
nyomtató, HP 300 fekete
tintapatron, HP 300
háromszínű tintapatron,
USB-kábel, HP szoftver CD,
üzembehelyezési útmutató,
hivatkozási kézikönyv,
tápegység és tápkábel
Tartozékok

Q6264A

HP nagy sebességű USB-kábel
(1,8 m)

C6520A

HP USB-kábel 2.0 (a-b), 3 méter

Kellékek
CC640EE

HP 300 fekete tintapatron

CC643EE

HP 300 háromszínű tintapatron

CC641EE

HP 300XL fekete tintapatron

CC644EE

HP 300XL háromszínű tintapatron

Q6593A

HP professzionális matt
tintasugaras papír – 200 lap /
A4 / 210 x 297 mm

Q8691A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli

Hordozóanyagok

C5977B

HP fényes fehér tintasugaras
papír – 250 lap / A4 / 210x
297 mm

Terméktámogatás
UG060E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG185E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG233E HP Care Pack, visszaszállítás
a lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év.
(UG233E: csak a balti országok,
Görögország, Lengyelország,
Törökország, EEM, Szlovénia,
Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG060E/UG185E:
Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok
teljes listáját a HP http://www.hp.com címen
elérhető webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com
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