HP Deskjet D5560 skrivare

Skriv ut från i stort sett vilken plats som helst hemma med den här överkomliga trådlösa
skrivaren1. Den är enkel att installera och använda och är ett idealiskt komplement till din
trådlösa notebook. Få HPs pålitlighet och högkvalitativa utskrifter av alla dina dokument,
webbsidor och annat.

HP Deskjet D5560 skrivare är utformad för användare som vill ha en trådlös skrivare som är både överkomlig och lättanvänd
och som garanterat ger fina utskrifter av alla sorters vardagsprojekt, från dokument till webbsidor.
Njut av trådlös frihet med HPs mest överkomliga trådlösa skrivare 2.
Ge dig själv friheten och flexibiliteten i att kunna skriva ut från i stort sett vilken plats som helst hemma med HPs mest
överkomliga trådlösa skrivare2. Gläd dig åt säker anslutning plus bekväm Wi-Fi Protected Setup och en praktisk
signalstyrkeindikator för den trådlösa anslutningen. Få upp till 3 gånger fler svartvita sidor och 2,5 gånger fler sidor i färg
med utbytespatroner med hög kapacitet som tillval4. ENERGY STAR®-godkänd. Mindre spill också – den här HP-produkten är
tillverkad av 35 % återvunnen plast.
Kom igång på nolltid med lättinstallerad programvara och lättbegripliga reglage.
Du kan upprätta en förbindelse och skriva ut på nolltid med trådlös enknappsinstallation5 och programvara som är enkel att
installera och använda. Med den intuitiva kontrollpanelen på skrivaren med sina fyra knappar är det enkelt att hantera
skrivaren: strömbrytare, fortsätt-knapp, en knapp för trådlös anslutning och en knapp som snabbt låter dig avbryta utskriftsjobb
för att spara bläck, papper och pengar. HPs originalbläck ger pålitliga utskrifter med text av laserkvalitet och grafik i klara
färger. Bläcknivåmätaren visar när bläcket håller på att ta slut.
Skriv ut mer från webben – och enklare – med HP Smart Web Printing3.
Gör mer användbara utskrifter av webbinnehåll med HP Smart Web Printing3. Skriv bara ut det du vill skriva ut och ingenting
annat. Kombinera innehåll från flera webbplatser på samma sida för att spara bläck och papper – du kan t.o.m. ändra storlek
och redigera innan du skriver ut. Du slipper avkapade sidor och utskrifter med bara några rader text och inga foton. Idealiskt
för forskningsuppgifter på gymnasiet, flygbokningar, recept, kartor, foton och allt annat du vill skriva ut från webben.
1 Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.
2 Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten
3 Kräver Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

4 Jämfört med HP 300 svarta bläckpatroner och färgbläckpatroner; XL-patroner medföljer inte, köps separat
5 Kräver en WPS-router med inbyggd tryckknapp.

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Passar följande operativsystem
Lägsta systemkrav

Minne
Skrivarspråk
Inriktning av kassett
Utskriftskapacitet (per månad, A4)
Rekommenderad materialvikt
Rekommenderade medier
Mediestorlekar
Pappershantering
Mediehantering/inmatning
Pappersmagasin
Mediehantering/utmatning
Duplexutskrift
Strömförsörjningskrav
Strömförbrukning
Gränssnitt och anslutningar
Kontrollpanel
Medföljande program
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
HP bläckstråleskrivare
Dokumenttyp
Svart text A4
Blandad text/färggrafik A4
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)

Normal
Hög kvalitet
Upp till 8 sid/min
Upp till 5 sid/min
Upp t 6 sid/min
Upp t 2 sid/min
Så snabbt som 60 Så snabbt som 72
sek
sek
Helsida i färg, A4 (vanligt papper)
Så snabbt som 156 Så snabbt som 195
sek
sek
Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och
dokumentens komplexitet.
Svart: Upp till 600 dpi
Färg: Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi vid färgutskrift från en dator med vissa HP-fotopapper och 1200 original-dpi.
Windows Vista® (32-bitars och 64-bitars); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senare/32-bitars); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1 eller senare); valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel
processor; 233 MHz eller kraftfullare; 128 MB RAM (256 MB eller mer rekommenderas); 600 MB hårddiskutrymme; Internet
Explorer 6 eller senare; CD-ROM/DVD-enhet eller Internet-anslutning; USB-port; Windows Vista®; 800 MHz 32-bitars (x86) eller
64-bitars (x64) processor, 512 MB RAM, 850 MB hårddiskutrymme, Internet Explorer; CD-ROM/DVD-enhet eller
Internet-anslutning; USB-port; Windows® 7-förberedd. Gå till http://www.hp.com/go/windows7 för ytterligare information.
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Microsoft® Windows® XP Professional x64 stöds inte.
Macintosh: Mac OS X v10.4 eller v10.5; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 500 MB ledigt
hårddiskutrymme; CD-ROM; USB-port
64 MB
HP PCL 3 GUI
+/-0,0508 mm
Upp t 3000 sidor
75 till 280 g/m²
Papper (vanligt, för bläckstråleskrivare, foto-), kuvert, OH-film, etiketter, kort, HP Advanced-medier, transfertryck för t-shirts, medier
för utfallande utskrifter, panoramapapper
Standard: 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, Anpassade: 76,2 x 127 till 215,9 x 762 mm
Pappersmagasin för 80 ark och utmatningsfack för 20 ark
Ark: Upp till 80, Kuvert: Upp till 10
Kort: Upp till 20, OH-film: Upp till 15, Etiketter/A4-ark: Upp till 10
Standard: 1, tillval: 1
Upp till 20
Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Ingångsspänning 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); villkoren kan variera i olika regioner, Extern
20 W maximalt (aktiv), 3,2 W maximalt (standby), 2 W maximalt (energisparläge), 0,35 W maximalt (avstängd)
Hi-Speed USB 2.0, trådlöst 802.11b/g
4 lampor (ström, fortsätt, felindikator, trådlöst); 4 knappar (strömbrytare, avbryt, fortsätt, trådlöst)
Windows® Live Photo Gallery
Utan emballage: 433 x 210 x 164 mm, Maximal: 433 x 485 x 147 mm (med inmatningsfacket och förlängningsdelen fullt
utdragna), med emballage: 484 x 219 x 246 mm
Utan emballage: 2,62 kg, med emballage: 4,2 kg
Miljökrav: drifttemperatur: 5 till 40 ºC; Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 ºC; luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ
luftfuktighet; Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; Förvaringstemperatur:-40 till 60 °C;
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 90% relativ luftfuktighet; ljudnivåer enligt iso 9296: ljudstyrka: 6,9 B(A) (svartvitt snabbutkastsläge
), 5,7 B(A) (normalt färgutskriftsläge), 6,0 B(A) (normalt svartvitt utskriftsläge), 2,7 B(A) (overksam)
Ja
För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen
Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

CB774B

HP Deskjet D5560 skrivare,
HP 300 svart bläckpatron,
HP 300 trefärgspatron,
USB-kabel, CD med
HP-programvara,
installationsguide,
referenshandbok,
nätaggregat och sladd

Q6264A

HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8
m)

C6520A

HP USB-kabel 2.0 (a-b) 3 meter

Utkast
Upp t 28 sid/min
Upp till 21 sid/min
Så snabbt som 31
sek
Så snabbt som 81 s

Tillbehör

Förbrukningsartiklar
CC640EE

HP 300 svart bläckpatron

CC643EE

HP 300 trefärgs bläckpatron

CC641EE

HP 300XL svart bläckpatron

CC644EE

HP 300XL trefärgs bläckpatron

Q6593A

HP professionellt matt papper för
bläckstråleskrivare-200
ark/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP Advanced glättat fotopapper 25 ark/10 x 15 cm utfallande

Medier

C5977B

HP Bright White-papper för
bläckstråleskrivare - 250
ark/A4/210 x 297 mm

Service och Support
UG060E HP Care Pack, service med
utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG185E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG233E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG233E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet,
EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien,
Ungern. UG060E/UG185E: Övriga
Europa).
För en fullständig lista över
förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se
HP:s webbplats vid http://www.hp.com

http://www.hp.com
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