HP Deskjet 1000 Yazıcı

HP Deskjet 1000 Yazıcı, güvenilir günlük baskı işlerinde
kullanmak üzere, enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan bir
dizi özelliğe sahip, hesaplı ve kullanımı kolay bir yazıcı
arayan ev kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Güvenebileceğiniz bir yazıcı sayesinde kolay
kurulumun ve güvenilir performansın keyfini
sürün.

Enerji tüketimini azaltın ve kaynaklarınızı
koruyun – çevresel gereksinimler akılda
tutularak tasarlanmıştır.

● Hemen kullanmaya başlayın – kullanımı kolaydır ve
kutudan çıkarıldıktan sadece bir kaç dakika sonra
kullanılabilir.

● Bu ENERGY STAR® onaylı yazıcı ile enerji ve para
tasarrufu sağlayın.

● Beklemeye gerek yok; bu hızlı yanıt veren yazıcı, bir
kaç saniye içinde kullanılabilir duruma gelir; anında
kapatma sayesinde de zaman kazanın.
● Bir yıl garantinin yanı sıra HP Total Care danışmanlık
ve destek hizmetiyle gönül rahatlığıyla kullanın.
● Dünyanın en çok satan yazıcı markasının güvenilir
performansından emin olun1.

● Yeni, düşük tüketimli tasarım, daha önceki ürünlerle
karşılaştırıldığında kullanılan enerjiyi yarı yarıya
azaltır.
● Kaynakları koruyun; bu HP Deskjet yazıcı yüzde 30
geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılmıştır.
● Ücretsiz ve kolay geri dönüşüm imkanı; HP Planet
Partners aracılığıyla iade edilen kartuşlar sorumlu
bir şekilde geri dönüştürülür.3

HP'nin en kolay ve hesaplı yazıcısı ile günlük
belgeler yazdırın.
● Lazer kalitesinde metin ve canlı renkli grafikler ile
günlük belgeler oluşturun.
● Hesaplı HP mürekkep kartuşları ile mükemmel baskı
kalitesi elde edin.
● 20 yılı aşkın süredir dünyanın en çok satan yazıcı
markası olmaktan gurur duyan HP Deskjet'e
güvenin.1
● İsteğe bağlı yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarıyla
2,5 kata kadar daha fazla siyah baskılı ve 2 kat
daha fazla renkli baskılı sayfa elde edin.2

● Çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmış, %30 geri dönüştürülmüş
plastikten üretilmiş.
● Düşük enerji: uyku modunun enerji tüketimi saatli bir radyoyla
karşılaştırılabilecek kadar düşüktür.

ENERGY STAR® onaylı ürün

Lütfen bilgi işlem donanımınızı ve yazdırma sarf malzemelerinizi geri dönüşüm
programlarına verin. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin.

1Sonuçlar, 2009 yılı IDC mürekkep püskürtmeli ürün sevkiyatı verilerine dayanmaktadır.

2HP 301 mürekkep kartuşlarıyla karşılaştırılmıştır (XL kartuşlar ürüne dahil değildir, lütfen ayrı olarak satın alın); HP tarafından beyan edilen verim değerleri esas
alınmıştır, gerçek değerler kullanılan yazıcıya, basılan görüntülere ve diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir (bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3Programın kullanılabilirliği ülkeye, ürüne ve müşteri türüne göre değişkenlik gösterir. HP yazıcı kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı

aracılığıyla şu anda Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'daki 50'den fazla ülkede ve bölgede bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, www.hp.com/recycle
adresini ziyaret edin.

HP Deskjet 1000 Yazıcı

TEKNIK ÖZELLIKLER
Baskı teknolojisi
Baskı Çözünürlüğü

Baskı Hızı

yazdırma özellikleri

Uyumlu Mürekkep Türleri
Baskı kartuşu sayısı
Standart Yazıcı Dilleri
Çalışma döngüsü (aylık, A4)
Bağlanabilirlik
Kablosuz yeteneği
Kontrol Paneli
Tamamlanmış Çıktı Kullanımı
Desteklenen ortam türleri
Desteklenen ortam boyutları
önerilen baskı ortamı ağırlığı
Kağıt kullanma

İki Taraflı Baskı Seçenekleri
Dikey Hizalama Doğruluğu
bellek
Uyumlu İşletim Sistemleri
Asgari Sistem Ihtiyaçları

ENERGY STAR Onaylı

HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Siyah (en iyi): En fazla 600 dpi; Renkli (en iyi): 4800 x 1200'e kadar
optimize edilmiş dpi (belirli HP fotoğraf kağıtları ve 1200 giriş dpi'si ile
bilgisayardan yazdırırken)
Siyah (ISO): Dakikada 5,5 sayfaya kadar; Renkli (ISO): Dakikada 4
sayfaya kadar
Siyah (taslak): Dakikada 16 sayfaya kadar; Renkli (taslak): Dakikada 12
sayfaya kadar
Kenarlıksız Baskı: Yok
SureSupply destekli: Evet
Doğrudan Baskı Destekli: Yok
Boya temelli (renkli); pigment temelli (siyah)
2 (1 siyah, 1 Üç Renkli/camgöbeği, eflatun, sarı)
HP PCL 3 GUI
1000 sayfaya kadar
1 adet USB 2.0
Yok
1 denetim (Güç)
Yaprak beslemeli
Kağıt (broşür, mürekkep püskürtmeli, normal), fotoğraf kağıdı, zarflar,
etiketler, kartlar (tebrik), saydamlar
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL zarf (110 x 220 mm)
A4: 75 - 90 g/m²; HP zarflar: 75 - 90 g/m²; HP kartlar: en fazla 200
g/m²; HP 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı: En fazla 300 g/m²
60 yapraklık giriş tepsisi; 25 yapraklık çıkış tepsisi
Giriş Kapasitesi: En fazla 60 yaprak, En fazla 20 kart, 5 adede kadar
zarf, En fazla 10 yaprak etiket, En fazla 15 yaprak asetatlar, En fazla 20
yaprak fotoğraf kağıdı
Çıkış Kapasitesi: En fazla 25 yaprak, En fazla 20 kart, 5 adede kadar
zarf, En fazla 10 yaprak etiket; En fazla 10 yaprak asetatlar; En fazla
20 yaprak fotoğraf kağıdı
Yok (desteklenmemektedir)
+/- 0,0051 mm
Tümleşik bellek
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* veya
daha yükseği (yalnızca 32 bit); Mac OS X v10.5 veya v10.6
Bilgisayar: Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci,
1 MB (32-bit) veya 2 GB (64-bit) RAM, 650 GB sabit disk alanı,
CD-ROM/DVD sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası,
Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) veya 64-bit
(64) işlemci, 512 MB RAM, 750 MB sabit disk alanı, CD-ROM/DVD
sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer;
Microsoft® Windows® XP (SP2)* veya üstü (sadece 32-bit): Intel®
Pentium® II, Celeron® veya uyumlu işlemci, 233 MHz veya üstü, 128
MB RAM, 300 MB sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya Internet
bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 6 veya üstü. *Sadece
32-biti destekler;
Mac: Mac OS X v10.5 veya v10.6: PowerPC G4, G5 veya Intel® Core
işlemci; 256 MB RAM; 300 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM/DVD
sürücüsü veya Internet bağlantısı; USB bağlantı noktası
Evet

Güç Kaynağı Tipi:Harici
Güç İhtiyaçları:Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Güç Tüketimi:En fazla 10 watt (aktif), 2,3 watt (bekleme), 1,1 watt
(uyku), 0,3 watt (manuel - kapalı)
Akustik
Akustik Güç Emisyonları:6,4 B(A)
Çalıştırma koşulları
Çalıştırma Isısı:5 - 40º C
Depolama Isısı:-40 - 60 °C
Çalıştırma Nemi:%5 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)
Depolama nemi:%5 - 90 göreceli nem (yoğunlaşmayan)
Önerilen Çalıştırma Nemi:% 20 - 80 BN
Önerilen Çalıştırma Isısı:15 - 30º C
Ürün boyutları
e x d x y:421 x 380 x 266 mm (arka tepsi yukarıda, çıkış tepsisi
aşağıda, uzatılmamış)
Ürün ağırlığı
2 kg
Kutudakiler
CH340B HP Deskjet 1000 Yazıcı - J110a, HP 301 Siyah Mürekkep
Kartuşu, HP 301 Üç Renkli Mürekkep Kartuşu, HP yazılım CD'si, kurulum
kılavuzu, başvuru kılavuzu, güç kaynağı ve kablosu
Garanti
Standart bir yıllık HP sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek
seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak
değişir.
Sarf Malzemeleri
CH561EE HP 301 Siyah Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 190 sayfa*
CH562EE HP 301 Üç Renkli Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 165 sayfa*
CH563EE HP 301XL Siyah Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 480 sayfa*
CH564EE HP 301XL Üç Renkli Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 330 sayfa*
CHP210 HP Yazıcı Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional Mat Mürekkep Püskürtmeli Kağıdı-200
yaprak/A4/210 x 297 mm
Q8691A HP Avantajlı Parlak Fotoğraf Kağıdı-25 yaprak/10 x 15 cm
kenar boşluksuz
Elde edilen sayfa hakkında bilgi için,
www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün
paketine bakın
Servis ve Destek Seçenekleri
UG059E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG184E HP Care Pack, Değiştirme Hizmeti (standart yanıt süresinde), 3
yıl
UG232E HP Care Pack, Depoya İade hizmeti, 3 yıl. (UG232E: Yalnızca
Baltık Ülkeleri, Yunanistan, Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan. UG059E/UG184E: Avrupa'nın
diğer ülkeleri)
Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve
görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve
ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.
Güç

Daha fazla bilgi için, http://www.hp.com adresine bakın
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