Tlačiareň HP Deskjet D5560

Na tejto cenovo dostupnej bezdrôtovej tlačiarni môžete tlačiť prakticky z ktoréhokoľvek miesta
domácnosti1. Vďaka jednoduchému pripájaniu a obsluhe je ideálnym partnerom pre notebooky
s bezdrôtovým rozhraním. Získajte spoľahlivú tlačiareň HP s vysokou kvalitou tlače všetkých
dokumentov, webových stránok atď.

Tlačiareň HP Deskjet D5560 je určená pre tých, ktorí hľadajú cenovo dostupnú bezdrôtovú tlačiareň s jednoduchou obsluhou,
vysokou spoľahlivosťou a skvelými výsledkami pri všetkých druhoch každodenných tlačových úloh, od dokumentov až po
webové stránky.
Vychutnajte si bezdrôtovú slobodu s touto cenovo najdostupnejšou bezdrôtovou tlačiarňou od HP 2.
Doprajte si voľnosť a flexibilitu s touto cenovo najdostupnejšou bezdrôtovou tlačiarňou od HP, s ktorou môžete tlačiť prakticky
z akéhokoľvek miesta vašej domácnosti2. Vychutnajte si stabilné pripojenie s vymoženosťami funkcie Wi-Fi Protected Setup a
indikátora sily bezdrôtového signálu. Vytlačte až 3-krát viac čiernobielych a 2,5-krát viac farebných strán vďaka voliteľným
náhradným veľkokapacitným atramentovým kazetám4. spĺňa normu ENERGY STAR®. Súčasne menej odpadu – tento výrobok
HP pozostáva z 35% recyklovaného plastu.
Vďaka jednoduchej inštalácii softvéru a intuitívnemu ovládaniu môžete za okamih začať tlačiť.
Vytvorte bezdrôtové spojenie pomocou jediného tlačidla5 a pomocou softvéru s jednoduchou inštaláciou a obsluhou môžete
okamžite tlačiť. Tlačiareň môžete ľahko obsluhovať pomocou intuitívneho ovládacieho panela len so štyrmi tlačidlami:
napájanie, obnovenie tlače, bezdrôtové pripojenie a tlačidlo rýchle zrušenie na zastavenie tlače, ktoré vám ušetrí atrament,
papier a peniaze. Originálne atramenty HP zaručujú spoľahlivú tlač textu v laserovej kvalite a obrázkov v živých farbách.
Vďaka meraniu úrovne atramentu zistíte, kedy sa vám míňa atrament.
Tlačte viac z webu – a ľahšie – s funkciou HP Smart Web Printing3.
Lepšie využite všetko čo tlačíte z webu vďaka funkcii HP Smart Web Printing3. Vytlačte len to čo chcete a nič navyše.
Skombinujte obsah viacerých stránok na jednu stranu a ušetrite atrament a papier – pred tlačou môžete dokonca obsah
upravovať a meniť jeho rozmery. Už žiadne urezané stránky alebo výtlačky len na pár strán textu a bez fotografií. Ideálne
pre vysokoškolský výskum, rezerváciu leteniek, recepty, mapy, fotografie a čokoľvek čo chcete tlačiť z webu.
1 Bezdrôtový výkon závisí na fyzickom prostredí a vzdialenosti od prístupového bodu.

2 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu
3 Vyžaduje program Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

4 V porovnaní s kazetami s čiernym a farebným atramentom HP 300; XL kazety nie sú súčasťou dodávky, zakupujú sa samostatne
5 Vyžaduje WPS router s integrovaným tlačidlom.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4
Až 28 str./min
Až 8 str./min.
Až 5 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 21 str./min
Až 6 str./min.
Až 2 str./min.
A4
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 31
S rýchlosťou až 60 S rýchlosťou až 72
(fotografický papier)
sekúnd
sekúnd
sekúnd
Farebná tlač na celú stranu A4 (obyčajný S rýchlosťou až 81
S rýchlosťou až 156 S rýchlosťou až 195
papier)
sekúnd
sekúnd
sekúnd
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Až 600 dpi
Farba: Tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom
1 200 dpi
Windows Vista® (32-bit & 64-bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší/32-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1 alebo novší); akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo
kompatibilný; 233 MHz alebo rýchlejší; 128 MB RAM (odporúča sa aspoň 256 MB); 600 MB miesta na pevnom disku; Internet
Explorer 6 alebo novší; jednotka CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie; port USB; Windows Vista®; 32-bitový 800 MHz
(x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, 512 MB RAM, 850 MB miesta na pevnom disku, Internet Explorer; jednotka
CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie; port USB; Pripravené na systém Windows® 7. Ďalšie informácie nájdete na
http://www.hp.com/go/windows7. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné. Systém Microsoft® Windows® XP Professional x64
nie je podporovaný.
Macintosh: Mac OS X v10.4 alebo v10.5; Procesor PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core; 256 MB RAM; 500 MB voľného
miesta na pevnom disku; CD ROM; port USB
64 MB
HP PCL 3 GUI
+/-0,0508 mm
Až 3000 strán
75 – 280 g/m²
Papier (bežný, pre atramentovú tlačiareň, fotografický), obálky, fólie, nálepky, karty, papier HP Advanced Media, nažehľovacie
médiá, bezokrajové médiá, panoráma
Štandardné: 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, Vlastné: 76,2 x 127 mm až 215,9 x 762 mm
Vstupný zásobník na 80 listov, výstupný zásobník na 20 listov
Hárky: Až 80, Obálky: Až 10
Karty: Až 20, Priesvitné fólie: Až 15, Menovky/hárky A4: Až 10
Štandardné: 1, voliteľné: 1
Až 20
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); môže sa líšiť podľa oblasti, Externé
Maximálne 20 wattov (aktívna), maximálne 3,2 wattu (pohotovosť), maximálne 2 watty (úsporný režim), maximálne 0,35 wattu
(vypnutá)
Vysokorýchlostný USB 2.0, bezdrôtový 802.11b/g
4 kontrolky (Napájanie, Obnovenie, Chyba, Bezdrôtové pripojenie); 4 tlačidlá (Napájanie, Zrušenie, Obnovenie, Bezdrôtové
pripojenie)
Windows® Live Photo Gallery
Bez balenia: 433 x 210 x 164 mm, Maximum: 433 x 485 x 147 mm (s naplno vysunutým vstupným zásobníkom a rozšírením),
balené: 484 x 219 x 246 mm
Bez balenia: 2,62 kg, balené: 4,2 kg
Rozsahy parametrov prostredia: prevádzková teplota: 5 až 40 °C; Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 30 °C;
prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti; Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti;
Skladovacia teplota:-40 až 60° C; Skladovacia vlhkosť: od 5 do 90% relatívnej vlhkosti; úroveň hluku podľa iso 9296: akustický
výkon: 6,9 B(A) (čiernobielo v režime rýchly koncept), 5,7 B(A) (farebne v režime normálnej tlače), 6,0 B(A) (čiernobielo v režime
normálnej tlače), 2,7 B(A) (nečinná)
Áno
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

CB774B

Tlačiareň HP Deskjet
D5560, čierna atramentová
kazeta HP 300, trojfarebná
atramentová kazeta HP
300, USB kábel, disk CD so
softvérom HP, inštalačná
príručka, referenčná
príručka, napájací zdroj a
kábel
Príslušenstvo

Q6264A

Vysokorýchlostný USB kábel HP
(1,8 m)

C6520A

HP kábel USB 2.0 (a-b) 3 metre

CC640EE

Čierna atramentová kazeta HP
300

CC643EE

Trojfarebná atramentová kazeta
HP 300

CC641EE

Čierna atramentová kazeta HP
300XL

CC644EE

Trojfarebná atramentová kazeta
HP 300XL

Q6593A

Profesionálny matný papier HP
pre atramentové tlačiarne – 200
listov/A4/210 x 297 mm

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -25 listov/10 x 15
cm, bez okrajov

Doplnky

Médiá

C5977B

HP Bright White pre atram.
tlačiarne – 250 listov/A4/210 x
297 mm

Služby a podpora
UG060E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG185E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG233E HP Care Pack, vrátenie do
skladu a hardvérová podpora, 3 roky
(UG232E: len Baltické krajiny, Grécko,
Poľsko, Turecko, krajiny EEM,
Slovinsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko. UG060E/UG185E:
Zvyšok Európy).
Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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