Spausdintuvas „HP Deskjet 1000“

„HP Deskjet 1000“ spausdintuvas skirtas privatiems
vartotojams, ieškantiems paprasto ir nebrangaus
spalvinio spausdintuvo patikimai spausdinti kasdien
taupant lėšas.

Mėgaukitės patikimo spausdintuvo lengvu
nustatymu ir užtikrintu veikimu.

Mažinkite energijos sąnaudas ir taupykite
išteklius  sukurtas galvojant apie aplinką.

● Pradėkite iš karto - paprasta naudoti, sumontuojamas
ir paruošiamas vos per kelias minutes.

● Naudodamiesi šiuo ENERGY STAR® spausdintuvu
taupykite energiją ir pinigus.

● Nereikia laukti  šis greitai reaguojantis
spausdintuvas įsijungs per kelias sekundes; sutaupo
laiko ir akimirksniu išsijungdamas.

● Naujas dizainas sukurtas taip, kad būtų
suvartojama perpus mažiau energijos lyginant su
ankstesniais produktais.

● Būkite ramūs su ribota 1 metų garantija ir „HP Total
Care“ palaikymu ir patarimais.

● Tausokite išteklius – šis „HP Deskjet“ 30 procentų
pagamintas iš perdirbamo plastiko.

● Būkite užtikrinti lyderiaujančio prekės ženklo
spausdintuvo funkcionalumu1.

● Perdirbti paprasta ir tai nieko nekainuoja - per HP
planetos partnerių programą grąžintos kasetės
atsakingai perdirbamos.3

Nebrangiu ir paprastai naudojamu HP
spausdintuvu išspausdinsite kasdienius
dokumentus.
● Džiaukitės spausdinimo lazeriu kokybės ir raiškios
grafikos spalvų kasdieniais dokumentais.
● Su palankių kainų HP rašalo kasetėmis spausdinkite
aukštos kokybės spaudinius.
● „HP Deskjet“, mininčiu daugiau nei 20 metų
lyderystę spausdintuvų rinkoje, galite pasitikėti.1
● Papildomai įsigiję didelės talpos XL dydžio rašalo
kasečių spausdinkite iki 2,5 k. daugiau nespalvotai ir
iki 2 k. – spalvotai.2

● Sukurtas galvojant apie aplinkos apsaugą: 30 % iš perdirbamo plastiko.
● Naudoja mažai energijos: laukimo režimu naudoja tiek pat, kiek ir
žadintuvas.

„ENERGY STAR®“ kvalifikacijos produktas

Perdirbkite savo kompiuterinę aparatinę techniką ir spausdinimo atsargas.
Sužinokite mūsų tinklalapyje.

1Rezultatai pagal 2009 metų IDC rašalinių spausdintuvų tiekimo duomenis.

2Lyginant su HP 301 rašalo kasetėmis (XL dydžio kasetės nepridedamos, jas reikia įsigyti atskirai); remiantis HP paskelbtu našumu, tikras našumas spausdinant
įv. spausdintuvais įvairius spaudinius gali skirtis (Žr. www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3Programos prieinamos pagal šalį, produktą ir kliento tipą. Vykdant HP planetos partnerių programą grąžinti ir perdirbti HP sp. kasetes dabar galima daugiau
nei 50 šalių, sričių ir regionų Azijoje, Europoje bei Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Plačiau apie tai žr. www.hp.com/recycle.

Spausdintuvas „HP Deskjet 1000“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Spausdinimo technologija
Spausdinimo raiška

Spausdinimo sparta
spausdinimo funkcijos

Suderinami rašalo tipai
Spausdinimo kasečių skaičius
Standartinės spausdinimo kalbos
Darbo ciklas (mėnesinis, A4)
Jungiamumas
Belaidžio ryšio galimybės
Valdymo pultas
Atliktų spaudinių apdorojimas
Tinkami laikmenų tipai
Tinkami laikmenų matmenys
rekomenduojamas laikmenos svoris
Popieriaus tvarkymas

Dvipusio spausdinimo pasirinktys
Vertikalaus lygiavimo tikslumas
Atmintis
Suderinamos operacinės sistemos
Minimalūs sistemos reikalavimai

Atitinka „ENERGY STAR“
reikalavimus

HP terminis „Inkjet“
Nespalvotas (geriausios kokybės): Iki 600 dpi; Spalvotas (geriausios
kokybės): 4800 x 1200 optimizuotų tc raiška (sp. iš kompiuterio ant kai
kurių HP fotopopierių 1200 tc raiškos atvaizdus)
Nespalvotas (ISO): Iki 5,5 ppm; Spalvotas (ISO): Iki 4 ppm
Nespalvotas (juodr.): Iki 16 ppm; Spalvotas (juodr.): Iki 12 ppm
Spausdinimas be paraščių: Ne
Suderinamumas su „SureSupply“: Taip
Suderinamumas su tiesioginio spausdinimo funkcija: Ne
Dažų pagrindo (spalvota); pigmento pagrindo (juoda)
2 (1 juodo, 1 trijų sp. rašalo kasetė / žydra, purpurinė, geltona)
HP PCL 3 GUI
Iki 1000 puslapių
1 USB 2.0
Ne
1 valdiklis (maitinimo)
Lapų tiek.
Popierius (brošiūrų, rašaliniams sp., paprastas), fotopopierius, vokai,
etiketės, kortelės, skaidrės
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL vokas (110 x 220 mm)
A4: nuo 75 iki 90 g/m²; HP vokai: nuo 75 iki 90 g/m²; HP atvirukai: iki
200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopopierius: iki 300 g/m²
60 lapų įvesties dėklas; 25 lapų išvesties dėklas
Tiekimo dėklo talpa: Iki 60 lapų, Iki 20 kortelių, Iki 5 vokų, Iki 10 lapų
etiketės, Iki 15 lapų skaidrės, Iki 20 lapų fotopopierius
Išvesties dėklo talpa: Iki 25 lapų, Iki 20 kortelių, Iki 5 vokų, Iki 10 lapų
etiketės; Iki 10 lapų skaidrės; Iki 20 lapų fotopopierius
Nėra (nepalaikoma)
+ / - 0,0051 mm
Integruotoji atmintis
„Windows® 7“, „Windows Vista®“, „Microsoft® Windows® XP (SP2)“*
ar naujesnė (tik 32 bitų); „Mac OS X“ v10.5 arba v10.6
Kompiuteris: „Windows® 7": 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64)
procesorius, 1 MB (32 bitų) arba 2 GB (64 bitų) RAM, 650 GB vietos st.
diske, CD-ROM / DVD įrenginys arba interneto ryšys, USB prievadas,
„Internet Explorer“; „Windows Vista®“: 800 MHZ 32 bitų (x86) arba 64
bitų (x64) procesorius, 512 MB RAM, 750 MB laisvos vietos st. diske,
CD-ROM / DVD įtaisas, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Microsoft®
Windows® XP“ (SP2)* ar naujesnė (tik 32 bitų): bet koks „Intel®
Pentium® II“, „Celeron®“ ar suderinamas procesorius, 233 MHz ar
daugiau, 128 MB RAM, 300 MB vietos st. diske, CD-ROM / DVD
įrenginys arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer 6“ ar
naujesnė. *Palaiko tik 32 bitų versiją;
„Mac“: „Mac OS X“ v10.5 arba v10.6: „PowerPC“ G4, G5 arba
„Intel® Core“ procesorius; 256 MB RAM; 300 MB laisvos vietos st.
diske; CD-ROM / DVD diskas arba interneto ryšys; USB prievadas
Taip

Maitinimo tipas:Išorinis
Maitinimo reikalavimai:Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%),
50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Energijos naudojimas:Maks. 10 vatų (aktyvus), maks. 2,3 vatų
(parengties režimu), 1,1 vatų (miego režimu), 0,3 vatų (išjungus)
Akustika
Akustinės galios emisija:6,4 B(A)
Darbinė aplinka
Darbinės temperatūros diapazonas:Nuo 5 iki 40 ºC
Saugojimo temperatūros diapazonas:Nuo 40 °C iki 60 °C
Darbinės drėgmės diapazonas:5- 80% sant. dr. (be kond.)
Laikymo aplinkos drėgmė:5- 90% sant. dr. (be kond.)
Rekomenduojamos darbinės drėgmės diapazonas:Nuo 20 iki 80% RH
Rekomenduojamos darbinės temperatūros diapazonas:Nuo 15° iki 30°
C
Gaminio matmenys
plotis x gylis x aukštis:421 x 380 x 266 mm (gal. dėklas pakeltas, išv.
dėklas nuleistas, nepailgintas)
Produkto svoris
2 kg
Kas yra dėžėje
CH340B Spausdintuvas „HP Deskjet 1000 – J110a“, HP 301 juodo
rašalo kasetė, HP 301 trijų spalvų rašalo kasetė, HP pr. įrangos CD
diskas, sąrankos vadovas, nuorodų vadovas, maitinimo šaltinis ir laidas
Garantija
St. vienerių metų ribota HP garantija techninei įrangai. Garantija ir
paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir
vietinių teisės reikalavimų.
Atsargos
CH561EE HP 301 Black Ink Cartridge
CH562EE HP 301 Tri-color Ink Cartridge
CH563EE HP 301XL Black Ink Cartridge
CH564EE HP 301XL Tri-color Ink Cartridge
CHP210 HP spausdin. popierius, 500 vnt./A4/210 x 297 mm
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
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama
www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Techninio aptarnavimo ir palaikymo UG059E HP palaikymo paketas, pakeitimas kitą darbo dieną, 3 metai
parinktys
UG184E HP palaikymo paketas, pakeitimo tarnyba (st. aptarnavimo
laikas), 3 metai
UG232E HP palaikymo paketas, grąžinimas į sandėlį, 3 metai.
(UG232E: tik Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai, Turkijai, EEM,
Slovėnijai, Čekijos Respublikai, Slovakijai, Vengrijai.
UG059E/UG184E: Likusiai Europos daliai)
Apskaičiuokite patikimą atramą, kad būtų gautas geriausios kokybės atvaizdas. Mes galime padėti jums
išplėsti spausdinimo ir atvaizdavimo aplinką, saugoti jūsų IT investicijas ir plėsti jūsų verslą su prieinamu,
asmeniniu ir pagal jūsų poreikius pritaikytu palaikymu naudojantis „HP Care Pack“ palaikymo tarnybos
paslaugomis.
Galia

Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje adresu http://www.hp.com
Spausdintuvas „HP Deskjet 1000“ CH340B

© „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“, 2011. Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos
specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP
nebus atsakinga už čia esančias technines arba redakcines klaidas arba praleidimus. HP yra registruotas prekės ženklas, priklausantis „Hewlett-Packard“ kompanijai. „Microsoft“ ir
„Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Visi kiti čia paminėti gaminių vardai gali būti prekių ženklai, priklausantys atitinkamoms kompanijoms.
Sukurta ES Gruodis 2011 4AA2-6722LTE

