„HP Deskjet D5560“ spausdintuvas

Spausdinkite praktiškai iš bet kurios namų vietos su šiuo patraukliu belaidžiu spausdintuvu1.
Paprastas nustatyti ir naudoti, tai idealus belaidžių nešiojamų kompiuterių partneris. HP
patikimumas ir aukšta kokybė spausdinant bet kokius dokumentus, tinklapius ir pan.

„HP Deskjet“ D5560 spausdintuvas sukurtas vartotojams, ieškantiems paprasto ir nebrangaus belaidžio spausdintuvo, kuriuo
gali būtų spausdinti kokybiškus įvairius kasdienius projektus nuo dokumentų iki tinklapių.
Mėgaukitės belaide laisve su patraukliu belaidžiu HP spausdintuvu 2.
Pajuskite laisvę ir lankstumą, spausdindami iš bet kurios namų vietos su patraukliu belaidžiu HP spausdintuvu2. Mėgaukitės
saugiu ryšiu ir saugomos Wi-Fi sąrankos bei belaidžio ryšio stiprumo indikatoriaus patogumu. Gaukite iki 3 k. daugiau
nespalvotų ir iki 2,5 k. – spalvotų puslapių su pasir. didelės talpos XL rašalo kasetėmis4. „ENERGY STAR®“ kvalifikacija.
Mažiau atliekų – šis HP produktas pagamintas iš 35% perdirbto plastiko.
Prisijunkite itin greitai su lengvai įdiegiama programine įranga ir intuityviais valdikliais.
Prisijunkite ir pradėkite spausdinti itin greitai su vieno paspaudimo belaide sąranka5 ir lengvai įdiegiama ir naudojama
programine įranga. Intuityvus valdymo pultas supaprastina spausdintuvo valdymą iki keturių mygtukų ant spausdintuvo:
maitinimo, tęsimo, belaidžio ir spartaus atšaukimo, taip taupysite rašalą, popierių ir pinigus. Originalus HP rašalas užtikrina
patikimą lazerinio prietaiso kokybės teksto ir ryškios spalvotos grafikos spausdinimą. Su rašalo lygio matuokliu matysite, kada
rašalas senka.
Spausdinkite iš tinklapių daugiau ir lengviau su „HP Smart Web Printing“ 3.
Gaukite geresnius rezultatus spausdindami iš tinklapių su „HP Smart Web Printing“3. Spausdinkite tik tai, ką norite. Sudėkite
kelių tinklapių turinį į vieną puslapį, taupykite rašalą ir popierių – prieš spausdindami galite net pakoreguoti dydį. Daugiau
jokių susegtų popierių ar apipjaustytų atliekų su keliomis eilutėmis teksto ir jokių nuotraukų. Idealiai tinka studijų tyrimams,
skrydžių bilietams rezervuoti, receptams, žemėlapiams, nuotraukoms ir kitam tinklapių turiniui spausdinti.
1 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško.
2 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško
3 Reikia „Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0“

4 Palyginus su HP 300 juodo / spalvoto rašalo kasetėmis; XL kasetės nepridedamos, prašome įsigyti atskirai
5 Reikia WPS maršrutizatoriaus su integruotu mygtuku.

Techninės specifikacijos
Spausdinimo technologija
Spausdinimo greitis

Spausdinimo kokybė
Operacinių sistemų suderinamumas
Minimalūs reikalavimai sistemai

Atmintis
Spausdintuvo kalbos
Kasetės išlygiavimas
Darbo ciklas (mėnesinis, A4)
Rekomenduojamas lapo svoris
Rekomenduojamos laikmenos
Laikmenų dydžiai
Popieriaus tvarkymas
Laikmenų tiekimas/ įvestis
Popieriaus tiekimo dėklas
Laikmenų tiekimas/ išvestis
Dvipusis spausdinimas
Reikalavimai dėl maitinimo
Energijos sąnaudos
Sąsaja ir ryšio tipas
Valdymo pultas
Kartu pateikta programinė įranga
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Svoris
Darbinė aplinka

ENERGY STAR
Atsargų eksploatacijos trukmė
Garantija

Užsakymo informacijaa
HP terminis „Inkjet“
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape
Iki 28 ppm
Iki 8 ppm
Iki 5 ppm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato Iki 21 ppm
Iki 6 ppm
Iki 2 ppm
popieriuje
10 x 15 cm spalvota nuotrauka
Vos per 31 s
Vos per 60 s
Vos per 72 s
(fotopopierius)
Spausdinimas visomis spalvomis A4
Vos per 81 s
Vos per 156 s
Vos per 195 s
formato popieriuje (paprastas popierius)
Atsižvelgiant į tipą, spausdinimo režimą ir apytikslius duomenis. Tikslus greitis gali keistis atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją,
programinę įrangą ir dokumento sudėtingumą.
Juodas: Iki 600 dpi
Spalva: Iki 4800 x 1200 optimizuotų tc spalvos spausdinant iš kompiuterio ant pasirinkto HP fotopopieriaus su 1200 įvesties tc
„Windows Vista®“ (32 ir 64 bitų); „Microsoft® Windows® XP“ (SP1 ar naujesnė / 32 bitų versija); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: „Microsoft® Windows® XP“ Professional (SP1 ar naujesnė versija); bet koks „Intel® Pentium® II“, „Celeron®“ ar
suderinamas procesorius; 233 MHz ar daugiau; 128 MB RAM (rekomenduojama 256 MB ar daugiau); 600 MB laisvos vietos
standžiajame diske; „Internet Explorer 6“ ar naujesnė versija; CD-ROM/DVD diskas arba interneto ryšys; USB prievadas;
„Windows Vista®“; 800 MHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (64) procesorius, 512 MB RAM, 850 MB laisvos vietos standžiajame
diske, „Internet Explorer“; CD-ROM/DVD diskas arba interneto ryšys; USB prievadas; paruošta „Windows® 7“. Daugiau
informacijos http://www.hp.com/go/windows7. Kai kurių funkcijų gali nebūti. „Microsoft® Windows® XP Professional“ x64
nepalaikoma.
Macintosh: „Mac OS X“ v10.4 arba v10.5; „PowerPC“ G3, G4, G5 arba „Intel® Core“ procesorius; 256 MB RAM; 500 MB
laisvos vietos standžiajame diske; CD ROM įrenginys; USB prievadas
64 MB
HP LIDIL, PML
+/-0,0508 mm
Iki 3000 puslapių
nuo 75 iki 280 g/m²
Popierius (paprastas, „inkjet“, nuotraukų), vokai, skaidrės, etiketės, atvirukai, „HP Advanced“ popierius, užlyginami atvaizdai,
vaizdai be rėmelių, panoramos
Standartinis: 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, Vartotojo: Nuo 76,2 x 127 mm iki 215,9 x 762 mm
80 lapų įvesties dėklas, 20 lapų išvesties dėklas
Lapų skaičius: Iki 80, Vokai: Iki 10
Kortelės: Iki 20, Skaidrės: Iki 15, Etiketės/A4 formato popieriaus lapai: Iki 10
Standartinis: 1, pasirinktinis: 1
Iki 20
Rankinis (su tvarkyklės palaikymu)
Maitinimo įtampa: 100–240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); įvairiose vietovėse gali skirtis, Išorinis
Daugiausia 20 W (aktyviu rež.), daugiausia 3,2 W (parengties rež.), daugiausia 2 W (energijos taupymo rež.), daugiausia
0,35 W (išjungus)
Didelio greičio USB 2.0, belaidis 802.11b/g
4 indikatoriai (maitinimo, tęsti, klaida, belaidis); 4 mygtukai (maitinimo, atšaukti, tęsti, belaidis)
„Windows® Live Photo Gallery“
Išėmus iš pakuotės: 433 x 210 x 164 mm, Maksimumas: 433 x 485 x 147 mm (su įvesties dėklu ir iki galo ištrauktu ilgintuvu),
supakuotas: 484 x 219 x 246 mm
Išėmus iš pakuotės: 2,62 kg, supakuotas: 4,2 kg
Aplinkos diapazonas: darbinė temperatūra: Nuo 5 iki 40 ºC; Rekomenduojama darbinė temperatūra: Nuo 15° iki 30° C;
darbinė drėgmė: Nuo 20 iki 80% RH; Rekomenduojama darbinė drėgmė: Nuo 20 iki 80% RH; Saugojimo temperatūra:Nuo
40 °C iki 60 °C; Laikymo aplinkos drėgmė: Nuo 5 iki 90% RH; triukšmo lygis pagal standartą iso 9296: garso galia: 6,9 B(A)
(nesp. spartaus juodraščio spausd. režimu), 5,7 B(A) (spalv. normaliu spausd. režimu), 6,0 B(A) (nesp. normaliu spausd. režimu),
2,7 B(A) (tuščia eiga)
Taip
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo
gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

CB774B

„HP Deskjet“ D5560
spausdintuvas, HP 300
juodo rašalo kasetė, HP
300 trijų spalvų rašalo
kasetė, USB laidas, HP pr.
įrangos CD, sąrankos
vadovas, nuorodinis
vadovas, maitinimo šaltinis
ir laidas

Q6264A

HP didelės spartos USB kabelis
(1,8 m)

C6520A

HP USB kabelis 2.0 (a-b) 3 m

CC640EE

HP 300 juodo rašalo kasetė

CC643EE

HP 300 trijų spalvų rašalo kasetė

CC641EE

HP 300XL juodo rašalo kasetė

CC644EE

HP 300XL trijų spalvų rašalo
kasetė

Q6593A

HP profesionalus matinis „Inkjet“
popierius, 150 vnt./A4/210 x
297 mm

Q8691A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./10 x 15 cm be
rėmelių

Priedai

Atsargos

Laikmenos

C5977B

HP ryškiai baltas „Inkjet“
popierius, 500 vnt./A4/210 x
297 mm

Paslaugos ir palaikymas
UG060E HP palaikymo paketas,
pakeitimas kitą darbo dieną, 3 metai
UG185E HP palaikymo paketas,
pakeitimo tarnyba (standartinis
aptarnavimo laikas), 3 metai
UG233E HP palaikymo paketas,
grąžinimas į sandėlį, 3 metai.
(UG233E: tik Baltijos šalims, Graikijai,
Lenkijai, Turkijai, EEM, Slovėnijai,
Čekijos Respublikai, Slovakijai,
Vengrijai. UG060E/UG185E: likusiai
Europos daliai).
Visą eksploatacinių medžiagų, laikmenų ir
priedų sąrašą rasite HP tinklalapyje
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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