Drukarka HP Deskjet 1000

Drukarka HP Deskjet 1000 została opracowana z myślą
o użytkownikach domowych poszukujących niedrogiej i
prostej w obsłudze drukarki kolorowej, zapewniającej
niezawodność podczas codziennej eksploatacji i szeroki
wybór funkcji pozwalających obniżyć zuzycie energii i
zasobów.

Łatwa i szybka instalacja oraz niezawodne
działanie — tej drukarce możesz zaufać.
● Można od razu rozpocząć pracę — urządzenie jest
proste w obsłudze i można je zainstalować w kilka
minut zaraz po rozpakowaniu.
● Koniec z długim czekaniem — to wszechstronne
urządzenie wielofunkcyjne uruchamia się w ciągu
kilku sekund; zaoszczędzisz czas również dzięki
błyskawicznemu wyłączaniu.
● Roczna ograniczona gwarancja oraz porady i
pomoc techniczna HP Total Care umożliwiają
bezstresową pracę.
● Niezawodne produkty najlepiej sprzedawanej marki
drukarek na świecie1.

Urządzenie stworzone z myślą o ochronie
środowiska pozwala zmniejszać zużycie energii
i oszczędzać zasoby.
● Drukarka z certyfikatem ENERGY STAR® zapewnia
niższe koszty i niższe zużycie energii.
● To nowe energooszczędne urządzenie zapewnia o
połowę mniejsze zużycie energii w porównaniu z
poprzednimi produktami.
● Oszczędzaj zasoby — drukarka HP Deskjet jest
wykonana w 30% z przetworzonego tworzywa
sztucznego.
● Bezpłatny i łatwy recykling — program HP Planet
Partners zapewnia odpowiedzialną utylizację
zwróconych wkładów.3

Najprostsza i najtańsza drukarka HP do
codziennych zastosowań.
● Druk codziennych dokumentów z laserowej jakości
tekstem i żywą kolorową grafiką.
● Wkłady atramentowe HP umożliwiają ekonomiczne
drukowanie w wysokiej jakości.
● Zaufaj drukarkom HP Deskjet — to od ponad 20 lat
najlepiej sprzedawana marka drukarek na świecie.1
● Opcjonalne wkłady atramentowe o dużej
pojemności pozwalają drukować nawet 2,5 razy
więcej stron w czerni i 2 razy więcej stron w
kolorze.2

● Zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska — wykonano w 30% z
ponownie przetworzonego tworzywa sztucznego.
● Niskie zużycie energii: zasilanie w trybie uśpienia porównywalne z
zasilaniem radiobudzika.

Certyfikat ENERGY STAR®

Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych.
Informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej.

1Wyniki oparte na danych IDC dotyczących dostawy produktów do drukarek atramentowych w 2009 r.

2W porównaniu z wkładami atramentowymi HP 301 (wkłady XL nie wchodzą w skład zestawu, do nabycia osobno); w oparciu o wydajność publikowaną
przez HP. Rzeczywiste wyniki mogą zależeć od użytej drukarki, drukowanych obrazów i innych czynników (patrz www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3Dostępność programu zależy od kraju, produktu i segmentu rynku. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP
w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i Ameryce. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/recycle.
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DANE TECHNICZNE
Technologia druku
Rozdzielczość druku

Prędkość druku

cechy druku

Zgodne typy atramentu
Liczba wkładów drukujących
Standardowe języki drukarki
Normatywny cykl pracy
(miesięcznie, format A4)
Sieci i łączność
Możliwość pracy bezprzewodowej
Panel sterowania
Obsługa wykonanych wydruków
Nośniki
Obsługiwane formaty nośników
Zalecana gramatura nośników
Obsługa papieru

Opcje wydruku z dupleksem
Precyzyjne wyrównanie w pionie
Pamięć
Zgodne systemy operacyjne
Minimalne wymagania systemowe

Certyfikat ENERGY STAR®

Technologia termiczna HP Inkjet
W czerni (best): Do 600 dpi; Kolor (best): Rozdzielczość
zoptymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku z komputera na
wybranych papierach fotograficznych HP z rozdzielczością wejściową
1200 dpi)
Czarny (ISO): Do 5,5 str./min; Kolorowy (ISO): Do 4 str./min
Czarny (tryb roboczy): Do 16 str./min; Kolorowy (tryb roboczy): Do 12
str./min
Druk bez marginesów: Brak
Obsługiwany program SureSupply: Tak
Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Brak
Atrament barwnikowy (kolorowy); Atrament pigmentowy (czarny)
2 (1 czarny, 1 trójkolorowy [błękitny, purpurowy, żółty])
HP PCL 3 GUI
Do 1000 stron
1 USB 2.0
Brak
1 przycisk (Power — zasilanie)
Podawanie arkuszy
Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier
fotograficzny, koperty, etykiety, karty okolicznościowe, folie
A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); B5
(176x250 mm); Koperta DL (110 x 220 mm)
A4: od 75 do 90 g/m²; koperty HP: od 75 do 90 g/m²; karty HP: do
200 g/m²; papier fotograficzny HP (10 x 15 cm): do 300 g/m²
Podajnik na 60 ark.; Odbiornik na 25 arkuszy
Pojemność podajników: Do 60 ark., Do 20 kart, Do 5 kopert, Do 10
ark. naklejki, Do 15 ark. folie, Do 20 arkuszy papier fotograficzny
Pojemność odbiorników: Do 25 ark., Do 20 kart, Do 5 kopert, Do 10
ark. naklejki; Do 10 ark. folie; Do 20 arkuszy papier fotograficzny
Brak (nie obsługuje)
+/- 0,0051 mm
Wbudowana pamięć
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* lub
nowszy (tylko 32-bitowy); Mac OS X v10.5 lub v10.6
PC: Windows® 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
1 GB (32-bitowy) lub 2 GB (64-bitowy) pamięci RAM, 650 MB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z
Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesor
800 MHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 512 MB pamięci RAM,
750 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub
połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Microsoft®
Windows® XP (SP2)* lub nowszy (tylko 32-bitowy): każdy procesor
Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny, 233 MHz lub szybszy,
128 MB pamięci RAM, 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet
Explorer 6 lub nowszy. *Tylko 32-bitowy;
Mac: Mac OS X v10.5 lub v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel®
Core; 256 MB RAM; 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Port USB
Tak

Typ zasilacza:Zewnętrzny
Zasilanie:Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%),
50/60Hz (+/-3 Hz)
Pobór mocy:Maks. 10 W (aktywność), 2,3 W (oczekiwanie), 1,1 W
(tryb uśpienia), 0,3 W (drukarka wyłączona)
Akustyka
Poziom mocy akustycznej:6,4 B(A)
Środowisko pracy
Zakres tempretatur pracy:od 5 to 40°C
Zakres temperatur w czasie pracy:od 40 do 60°C
Zakres wilgotności podczas pracy:Wilgotność względna od 5 do 80%
(bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania:Wilgotność względna od 5 do 90% (bez
kondensacji)
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy:Wilgotność wzgl. 20–80%
Zalecany zakres temperatur pracy:15-30°C
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.):421 x 380 x 266 mm (podajnik tylny podniesiony,
odbiornik papieru opuszczony, bez rozkładania)
Waga produktu
2 kg
Zawartość opakowania
CH340B Drukarka HP Deskjet 1000 – J110a, czarny wkład
atramentowy HP 301, trójkolorowy wkład atramentowy HP 301, płyta
CD z oprogramowaniem HP, instrukcja instalacji, instrukcja obsługi,
zasilacz i kabel zasilania
Gwarancja
Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje
gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu,
kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.
Materiały eksploatacyjne
CH561EE Czarny wkład atramentowy HP 301
Średnia wydajność kasety z tonerem 190 stron*
CH562EE Trójkolorowy wkład atramentowy HP 301
Średnia wydajność kasety z tonerem 165 stron*
CH563EE Czarny wkład atramentowy HP 301XL
Średnia wydajność kasety z tonerem 480 stron*
CH564EE Trójkolorowy wkład atramentowy HP 301XL
Średnia wydajność kasety z tonerem 330 stron*
CHP210 Papier do drukowania HP — 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papier do drukarek atramentowych HP Professional, matowy,
200 ark./A4/210 x 297 mm
Q8691A Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący — 25
arkuszy/10 x 15 cm bez marginesów
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Opcje usług i pomocy technicznej
UG059E HP Care Pack, wymiana urządzenia w następnym dniu
roboczym, 3 lata
UG184E HP Care Pack, wymiana urządzenia (standardowy cykl
obsługi), 3 lata
UG232E HP Care Pack, usługa w punkcie serwisowym HP, 3 lata.
(UG232E: tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie
Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry.
UG059E/UG184E: pozostałe kraje europejskie)
Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP
Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w
informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika
pomocy technicznej w przystępnej cenie.
Zasilanie

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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