Urządzenie e-All-in-One HP Photosmart Ink Advantage

Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart Ink Advantage
jest przeznaczone dla użytkowników domowych, którzy
potrzebują łatwego w obsłudze i szybkiego urządzenia
do drukowania profesjonalnej jakości zdjęć, bieżących
dokumentów i treści internetowych bez komputera, z
każdego miejsca i o każdej porze.

Niezwykle tanie wkłady atramentowe o dużej
pojemności zapewniają niskie koszty wysokiej
jakości wydruków.

Drukowanie z dowolnego urządzenia, z
każdego miejsca, o każdej porze.3

● 2,5 razy więcej wydruków dzięki niezwykle tanim
wkładom atramentowym o dużej pojemności.1

● Rozwiązanie HP ePrint3 umożliwia drukowanie z
dowolnego miejsca — z domu przyjaciół, z innego
miasta, a nawet z innego kraju.

● Doskonałe rezultaty bez względu na to, co się
drukuje — studyjnej jakości zdjęcia i wyraźne
codzienne dokumenty.

● Można wysyłać zdjęcia i dokumenty do drukarki z
dowolnego urządzenia tak łatwo, jak wysyła się
wiadomości e-mail.

● Oryginalne atramenty HP i papier HP Advanced
Photo pozwalają drukować i udostępniać zdjęcia,
które natychmiast wysychają.

● Zintegrowane funkcje łączności bezprzewodowej
pozwalają drukować i udostępniać materiały
z poziomu wielu komputerów biurkowych w
domu.4

Drukowanie stron internetowych bez komputera2
bezpośrednio z wyświetlacza z ramką HP
TouchSmart.

● Aplikacje HP do druku z urządzeń przenośnych6
umożliwiają bezpośrednie drukowanie zdjęć z
telefonów smartphone za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej.

● Szybkie i łatwe drukowanie treści internetowych —
bez komputera — bezpośrednio z kolorowego
wyświetlacza.2
● Przycisk Apps zapewnia dostęp do gry Sudoku,
kolorowanek i innych materiałów.2
● Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi z ramką HP
TouchSmart można szybko kopiować, skanować i
robić odbitki fotograficzne.
● Oprogramowanie HP Photo Creations pozwala
tworzyć albumy, kalendarze i wiele innych
materiałów, a funkcja HP Photo Print Gadget
zapewnia łatwe drukowanie zdjęć metodą
„przeciągnij i upuść”.5

● Po wyłączeniu urządzenie zużywa mniej niż 1 W energii.
● Ograniczenie odpadów związanych z opakowaniem dzięki użyciu
nowatorskich toreb do ponownego wykorzystania.
● Oryginalne wkłady atramentowe HP 703 zawierają nawet 70%
surowców wtórnych.

Certyfikat ENERGY STAR®

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

1Porównanie kosztu wydruku strony przy użyciu wkładów HP 300 z wkładami 703. Koszt w przeliczeniu na stronę obliczono w oparciu o ceny detaliczne zalecane

przez HP i publikowaną wydajność wkładów. Rzeczywiste ceny mogą być inne. Rzeczywiste wyniki mogą zależeć od użytej drukarki, drukowanych obrazów i innych
czynników. (Więcej informacji: www.hp.com/go/learnaboutsupplies). Wyniki dla innych wkładów będą inne.

2Wymagany jest punkt dostępu bezprzewodowego oraz dostęp drukarki do Internetu. Dostęp do aplikacji różni się w zależności od kraju i języka, a do korzystania z
usług może być wymagana rejestracja. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/ePrintCenter.

3 Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.hp.com/go/ePrintCenter.

4Wydajność w sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego.
5Wymaga systemu Windows Vista®.

6Szczegółowe informacje na temat zgodnych urządzeń można znaleźć na stronie www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje
Technologia druku
Wyświetlacz

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, funkcje sieciowe
Technologia termiczna HP Inkjet
Kolorowy wyświetlacz HP o przekątnej 6,1 cm z ramką TouchSmart

Oprogramowanie

2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)
Oprogramowanie HP Photo Creations

Standardowe podłączenia

USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n

Możliwość pracy bezprzewodowej

Tak
802.11b/g/n
Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI
W czerni (best): Do 600 x 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 6 str./min; Kolorowy (ISO): Do 4 str./min
Czarny (tryb roboczy): Do 29 str./min; Kolorowy (tryb roboczy): Do 23
str./min
Druk bez marginesów: Tak (aż do panoramy, A4 i wiele więcej)
Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Tak (karty pamięci)
Miesięcznie, A4: Do 1000 stron

Liczba wkładów drukujących

Technologie bezprzewodowe
Zgodność karty pamięci
Standardowe języki drukarki
Rozdzielczość druku

Prędkość druku

Możliwości drukarki
Obciążalność
cechy faksowania
Typ skanera/Technologia
Rozdzielczość skanowania
Głębia bitowa/Poziomy skali
szarości
Maksymalny format skanowania
Rozdzielczość kopiowania

Prędkość kopiowania
Maksymalna liczba kopii
Nośniki

Obsługiwane formaty nośników

Niestandardowe formaty nośników
Obsługiwana gramatura nośników
Standardowy podajnik papieru

Minimalne wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne
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Zasilanie

Wymiary
Waga produktu
Zawartość opakowania

Gwarancja

Kraj pochodzenia
Materiały eksploatacyjne

Faksowanie: Brak
Płaski; Czujnik Contact Image Sensor (CIS)
Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi; Zwiększona
rozdzielczość skanowania: Do 19200 dpi
48-bitowa; 256
216 x 297 mm
Tekst i grafika w czerni: Zoptymalizowana rozdzielczość do 600 dpi,
rozdzielczość wejściowa 300 dpi; Kolor: Zoptymalizowana rozdzielczość do
1200 dpi, rozdzielczość wejściowa 600 dpi
Czarny (ISO): Do 5 kopii/min; Kolorowy (ISO): Do 3 kopii/min
Do 30 kopii
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia,
etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki i do
wydruków bez marginesów
A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); B5 (176x250 mm); DL (110 x
220 mm); C6 (114x162 mm); A6 (105x148 mm); 300x100 mm; 130x180
mm; 100 x 150 mm
od 77 x 127 do 215 x 279 mm
A4: od 75 do 90 g/m²; koperty: od 75 do 90 g/m²; karty: do 200 g/m²;
zdjęcia 10 x 15 cm: do 300 g/m²
Podajnik na 80 arkuszy; Odbiornik na 15 arkuszy;
Opcja druku dwustronnego: Ręczny (z obsługą przez sterownik); Podajnik
kopert: Brak; Standardowe podajniki papieru: 1;
Pojemność podajników: Maksymalna pojemność podajników: Do 80 arkuszy,
Do 25 ark. naklejki, Do 30 ark. folie, Do 40 kart, Do 10 kopert, Do 30 ark.
papier fotograficzny
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 15 ark.;
Do 10 ark. naklejki; Do 10 ark. papier fotograficzny; Do 10 ark. folie; Do 15
kart; Do 5 kopert
PC: Windows® 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
1 GB (32-bitowy) lub 2 GB (64-bitowy) pamięci RAM, 1,2 GB 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, 1,2 GB
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, 500 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
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* lub nowszy
(tylko 32-bitowy); Mac OS X v10.5 lub v10.6
Tak

Opcje usług i pomocy technicznej

Typ zasilacza:Zewnętrzny
Zasilanie:Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy:18,6 W (aktywność), 6 W (oczekiwanie), 2,6 W (tryb uśpienia),
0,3 W (wyłączone)
(szer. x głęb. x wys.):442 x 402,6 x 180 mm
4,68 kg
CQ796A E-urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart Ink Advantage
(K510a); Czarny wkład atramentowy HP 703 (ok. 600 str.); Trójkolorowy
wkład atramentowy HP 703 (ok. 250 str.); Płyta CD z oprogramowaniem;
Instrukcja obsługi; Zasilacz; Kabel zasilania, ekologiczna torba, torba na
akcesoria. [Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów
firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie
różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników.
Szczegółowe informacje: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji
i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz
lokalnych przepisów prawnych.
Wyprodukowano w Chinach
CD887AE Czarny wkład atramentowy HP 703
Średnia wydajność kasety z tonerem 600 stron*
CD888AE Trójkolorowy wkład atramentowy HP 703
Średnia wydajność kasety z tonerem 250 stron*
Q8691A Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący — 25 arkuszy/10 x
15 cm bez marginesów
Q8696A Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący — 25 arkuszy/13 x
18 cm bez marginesów
Q5456A Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący — 25 ark./A4/210
x 297 mm
Wydajność przybliżona. Rzeczywista wydajność zależy od drukarki i
rodzaju wydruków. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/pageyield
UG236E HP Care Pack Pakiet serwisowy — usługa w punkcie serwisowym
HP, 3 lata

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.

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