HP Deskjet Avantajlı Mürekkepli 2060 All-in-One Yazıcı

HP Deskjet Avantajlı Mürekkepli 2060 All-in-One Yazıcı,
kolay ve uygun fiyatlı günlük baskı, tarama ve
kopyalama için kompakt ve güvenilir bir hepsi birarada
ürün arayan ev ve ev ofisi kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Çok düşük maliyetli mürekkepler sayesinde daha
uygun fiyatlı bir şekilde yazdırın.

Güvenilir performans ve enerji tasarruflu bir dizi
özelliğin tadını çıkarın.

● Çok düşük maliyetli, yüksek kapasiteli mürekkep
kartuşlarını kullanarak 2,5 kat daha fazla sayfa
yazdırın.1

● 20 yılı aşkın süredir dünyanın en çok satan yazıcı
markası olmaktan gurur duyan HP Deskjet'e
güvenin.2

● Uygun fiyatlılık ve HP kalitesinin mükemmel
birleşimini elde edin.

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

● Güvenilir günlük baskı sayesinde iç huzurunun keyfini
sürün (belgeler, e-postalar, web sayfaları ve daha
fazlası).
● Bu ENERGY STAR® onaylı yazıcı ile enerji tasarrufu
sağlayın ve maliyetleri azaltın.

● Bir yıl garantinin yanı sıra HP Total Care
danışmanlık ve destek hizmetiyle gönül rahatlığıyla
kullanın.
● Sıcak, nemli veya tozlu ortamlarda bile rahatlıkla
kullanılmak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir.

Şık ve kolay kullanımlı tek bir cihazdan baskı,
tarama ve fotokopi.
● Bu şık ve uygun fiyatlı hepsi birarada ürünüyle, kolay
baskı, tarama ve fotokopinin keyfini çıkarın.
● Kompakt, alan tasarrufu sağlayan tasarımı ve ilgi
çekici stiliyle tüm odalara kolaylıkla uyum sağlar.
● Lazer kalitesinde metin ve canlı renkli grafikler ile
yüksek kaliteli belgeler ve kopyalar oluşturun.
● Günlük belgeleri taslak modunda 20 saniye kadar
kısa bir sürede yazdırarak, bekleme süresini azaltın.
● Para ve enerjiden tasarruf edin: kapalı modda 1 watt'tan daha az enerji
kullanır.
● Ambalajın %99'u geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir; yeniden
kullanılabilir torba dahil.[eco01]
● Orijinal HP 704 kartuşları %70'ye kadar geri dönüştürülmüş plastik içerir.

ENERGY STAR® onaylı ürün

[eco01]Bandın bazı küçük parçaları geri dönüştürülebilir değildir.
Lütfen bilgi işlem donanımınızı ve yazdırma sarf malzemelerinizi geri dönüşüm
programlarına verin. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin.

1HP 301 ile 704 kartuşlarının sayfa başı maliyet karşılaştırmasına dayanır; sayfa başı maliyet, HP'nin tavsiye ettiği satış fiyatına ve HP'nin yayınladığı sayfa
kapasitesine göre hesaplanır. Mevcut fiyatlar değişebilir. Gerçek kapasite kullanılan yazıcı, basılan görüntüler ve diğer etkenlere bağlıdır. (Bkz:
www.hp.com/go/learnaboutsupplies). Diğer kartuş sonuçları farklılık gösterecektir.

2Sonuçlar, 2009 yılı IDC mürekkep püskürtmeli ürün sevkiyatı verilerine dayanmaktadır.
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TEKNIK ÖZELLIKLER
İşlevler
Baskı teknolojisi
Baskı kartuşu sayısı
Standart Bağlanabilirlik
Kablosuz yeteneği
Standart Yazıcı Dilleri
Baskı Çözünürlüğü

Baskı Hızı

Baskı Özellikleri

Baskı kapasitesi
Tarama türü/Teknoloji
Tarama Girdi Modları
Tarama Çözünürlüğü
Bit Derinliği/Gri tonlama düzeyleri
En Yüksek Tarama Boyutu
Kopya Çözünürlüğü
Kopyalama Hızı
Maksimum kopya sayısı
Desteklenen ortam türleri
Desteklenen ortam boyutları
Kağıt İşleme Standart/Giriş

Asgari Sistem Ihtiyaçları

Uyumlu İşletim Sistemleri
ENERGY STAR Onaylı

Yazdırma, fotokopi, tarama
HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
2 (siyah ve üç renkli için birer adet)
1 adet USB 2.0
Yok
HP PCL 3 GUI
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 20 sayfaya kadar; Renkli (taslak): Dakikada 16
sayfaya kadar
Kenarlıksız Baskı: Yok
Otomatik Kağıt Algılayıcısı: Yok
Desteklenen Fotoğraf Prova Kağıtları: Yok
Doğrudan Baskı Destekli: Yok
1000 sayfaya kadar
Masaüstü; Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Ön panelden tarama
Donanım: 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Optik: En fazla 1200 dpi;
Geliştirilmiş Tarama Çözünürlüğü: 19.200 dpi'ye kadar
24 bit; 256
216 x 297 mm
Siyah Metin ve Grafikler: En fazla 600 optimal dpi'ye (300 dpi
girişinden); Renk: En fazla 600 optimal dpi'ye (300 dpi girişinden)
Siyah (normal): Dakikada 4,5 kopyaya kadar; Renkli (normal): Dakikada
2,5 kopyaya kadar
10 kopyaya kadar
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
60 yapraklık giriş tepsisi; 25 yapraklık çıkış tepsisi;
Dupleksleme Seçenekleri: El ile (sürücü desteği var); Zarf Besleyicileri:
Yok; Standart Kağıt Tepsileri: 1;
Giriş Kapasitesi: Azami giriş kapasitesi: En fazla 60 yaprak, En fazla 10
yaprak etiket, En fazla 20 yaprak fotoğraf kağıdı, En fazla 15 yaprak
asetatlar, En fazla 20 kart, 5 adede kadar zarf
Çıkış Kapasitesi: Azami çıkış kapasitesi: En fazla 25 yaprak; En fazla 10
yaprak etiket; En fazla 20 yaprak fotoğraf kağıdı; En fazla 10 yaprak
asetatlar; En fazla 20 kart; 5 adede kadar zarf
Bilgisayar: Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci,
1 GB (32-bit) veya 2 GB (64-bit) RAM, 600 MB 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, 700 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, 250 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
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* veya
daha yükseği (yalnızca 32 bit); Mac OS X v10.5 veya v10.6
Evet

Güç Kaynağı Tipi:Harici
Güç İhtiyaçları:Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Güç Tüketimi:9 watt (aktif), 2,3 watt (bekleme), 1,2 watt (uyku), 0,3
watt (manuel - kapalı)
Ürün boyutları
e x d x y:427 x 406 x 249 mm (tepsiler açıkken)
Ürün ağırlığı
3,6 kg
Kutudakiler
CQ750A HP Deskjet 2060 Avantajlı Mürekkepli All-in-One Yazıcı
(K110a), HP 704 Siyah Mürekkep Kartuşu, HP 704 Üç Renkli Mürekkep
Kartuşu, HP yazılım CD'si, kurulum kılavuzu, başvuru kılavuzu, güç
kaynağı ve kablosu, tekrar kullanılabilir çanta
Garanti
Standart bir yıllık HP sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek
seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak
değişir.
Üretildiği ülke/bölge
Çin'de üretilmiştir
Sarf Malzemeleri
CN692AE HP 704 Siyah Mürekkep Kartuşu
CN693AE HP 704 Üç Renkli Mürekkep Kartuşu
C5977B HP Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtmeli Kağıdı-250
yaprak/A4/210 x 297 mm
CHP710 HP Hepsi Birarada Yazıcı Kağıdı-500 yaprak/A4/210 x 297
mm
Q8691A HP Avantajlı Parlak Fotoğraf Kağıdı-25 yaprak/10 x 15 cm
kenar boşluksuz
Yaklaşık kapasite. Gerçek kapasite, yazıcıya ve kullanım özelliklerine
bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/pageyield
Servis ve Destek Seçenekleri
UG235E HP Destek Paketi, Depoya İade Destek Hizmeti, 3 yıl
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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