Φύλλο δεδομένων

Φορητός εκτυπωτής HP
Officejet 100

Παραμείνετε παραγωγικοί ακόμα
και εκτός γραφείου χάρη σε αυτόν
τον ανθεκτικό, φορητό,
επαγγελματικό εκτυπωτή.
Εκτυπώστε έγγραφα
επαγγελματικής ποιότητας εν
κινήσει – απευθείας από
επιλεγμένους φορητούς
υπολογιστές και smartphone –
χρησιμοποιώντας την
ενσωματωμένη ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth® .
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Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας ακόμα κι όταν βρίσκεστε καθ' οδόν χάρη σε
αυτόν τον κομψό, φορητό εκτυπωτή1.
● Εκτυπώστε όποτε και όπου σας εξυπηρετεί – στο αεροδρόμιο, στο ξενοδοχείο ή σε μια

συνάντηση – με το ενσωματωμένο Bluetooth®1.

● Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας σε κάθε περίπτωση. Η παρεχόμενη μπαταρία

ιόντων λιθίου εξασφαλίζει εκτύπωση έως 500 σελίδων με μία πλήρη φόρτιση.

Επισημάνσεις
● Ταχύτητα εκτ.: Έως 5 ασπρόμαυρες
σελ./λεπτό ISO (A4), έως 3,5 έγχρωμες
σελ./λεπτό ISO (A4)
● Χειρισμός χαρτιού: Δίσκος εισόδου 50
φύλλων
● Κύκλος λειτ.: Έως 500 σελίδες (A4)
● Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
εκτύπωσης: 100 έως 500 σελίδες
(εκτύπωση)

● Πετύχετε γρήγορα αποτελέσματα με ταχύτητες εκτύπωσης έως 22 ασπρόμαυρες/18

έγχρωμες σελίδες ανά λεπτό και ταχύτητες ποιότητας laser (ISO/IEC 24734) έως 5
ασπρόμαυρες/3,5 έγχρωμες σελίδες ανά λεπτό.

● Εκτυπώστε περισσότερες σελίδες με τα προαιρετικά αυθεντικά δοχεία μελάνης

υψηλής χωρητικότητας της ΗΡ2.

Εκτυπώστε απευθείας από διάφορες φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων
επιλεγμένων φορητών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων1.
● Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth® για να εκτυπώσετε ασύρματα από

επιλεγμένους φορητούς υπολογιστές, smartphone και κινητά τηλέφωνα1.

● Εκμεταλλευτείτε περισσότερο τη φορητή σας συσκευή. Εκτυπώστε έγγραφα

επαγγελματικής ποιότητας όπου κι αν βρίσκεστε1.

● Εκτυπώστε απευθείας από τηλέφωνα με Windows Mobile και συσκευές Android και

BlackBerry smartphone1.

● Εκτυπώστε από διάφορα λειτουργικά συστήματα σε πλατφόρμες Windows και

Macintosh.

Απολαύστε αξιόπιστη απόδοση - Σχεδίαση για εύκολη και αξιόπιστη φορητή
εκτύπωση.
● Απολαύστε εύκολη και αξιόπιστη εκτύπωση - Έξυπνος πίνακας ελέγχου και ανθεκτική

κατασκευή που έχει περάσει από δοκιμές πτώσης για χρήση σε δύσκολες συνθήκες.

● Παρακολουθήστε τη διάρκεια της μπαταρίας μέσω της λυχνίας στην πρόσοψη και

αποσυνδεθείτε γρήγορα με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του
Bluetooth®.

● Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W HP για φόρτιση και

τροφοδοσία. Λειτουργεί και με το φορητό σας υπολογιστή HP ώστε να μην χρειάζεστε
πολλά τροφοδοτικά.

● Εκτυπώστε έγγραφα πολλών σελίδων χωρίς επιτήρηση τοποθετώντας έως 50 φύλλα

στον ενσωματωμένο δίσκο χαρτιού.

Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 5 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 3,5 σελ/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
Μετά την πρώτη σελίδα ή το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/printerclaims.

Περιεχόμενα συσκευασίας CN551A: Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411a), δοχείο μαύρης μελάνης Inkjet HP 337,
δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Inkjet HP 343, μπαταρία ιόντων λιθίου, CD έναρξης
χρήσης/οδηγός εγκατάστασης, έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W HP

Ανάλυση εκτύπωσης

Ανάλυση έως 600 x 600 dpi (για εκτύπωση από υπολογιστή) Μαύρο; Βελτιστοποιημένη έγχρωμη
ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά
χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi) Έγχρωμη

Αναλώσιμα

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 2 mm; Κάτω: 11,8 mm; Αριστερά: 3,4 mm; Δεξιά: 3,4 mm; Μέγιστη
περιοχή εκτύπωσης: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 338 ~480 σελίδες
C9363EE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 344 ~560 σελίδες
C9364EE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 337 ~420 σελίδες
C8766EE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 343 ~330 σελίδες
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/pageyield ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 3 GUI

βοηθητικός εξοπλισμός

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 10 x 15 cm)

Αριθμός δοχείων
εκτύπωσης

2 (1 μαύρο, 1 κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Μηνιαίος κύκλος
λειτουργίας

Έως 500 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 100 έως 500

CQ775A Μπαταρία φορητού εκτυπωτή HP Officejet
Q6282A Φορητός εκτυπωτής και τσάντα φορητού υπολογιστή της HP
ED494AA Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP, 65 W
XW576AA Τροχήλατη τσάντα HP Deluxe 4 τροχών
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/pageyield ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Ταχύτητα επεξεργαστή

220 MHz

Συμβατά λειτουργικά
συστήματα

Οθόνη

Δεν διαθέτει

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows Server
2003, Windows Server 2008, Mac OS X v10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (επισκεφτείτε
τη διεύθυνση hplip.net)

Δυνατότητα ασύρματης
επικοινωνίας

Ναι, Bluetooth 2.0 + EDR

Ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος

Συνδεσιμότητα

Βασική 1 USB 2.0, 1 PictBridge, 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Μνήµη

Βασική 64 MB; μέγιστη 64 MB

τύποι μέσων

Χαρτί (inkjet, φωτογραφικό, απλό), κάρτες (ευχετήριες, ευρετηρίου), φάκελοι, μπροσούρες

Windows: Windows 10, 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit)
ή 2 GB (64 bit), 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο
Internet, θύρα USB, Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM
512 MB, 900 MB χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα
USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5 ή επεξεργαστής Intel® Core, 300 MB ελεύθερο
χώρο στο σκληρό δίσκο

μεγέθη μέσων

υποστηρίζεται A4, A5, A6, B5 (JIS), C6, DL; ειδικά: 76 x 102 έως 216 x 356 mm
Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 50 φύλλα; Έως 3 φάκελοι Φάκελοι
Εκτύπωση διπλής όψεως: Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)

Λογισμικό που
περιλαμβάνεται

BING Bar, Desktop SureSupply

χειρισμός μέσων
Βάρος χαρτιού

υποστηρίζεται: Συνιστώμενο: 60 έως 90 g/m² (απλά μέσα), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), έως 200
g/m² (κάρτες)

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Ελάχιστο: 348 x 175 x 84 mm
Β x Υ)
Διαστάσεις συσκευασίας 406 x 203 x 244 mm
(Π x Β x Υ)
2,3 kg (2,5 kg με την μπαταρία)
Βάρος εκτυπωτή
Βάρος συσκευασίας

4,5 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 0 έως 55º C, Υγρασία: 15 έως 90% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -40 έως 60º C, Υγρασία: 20 έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 5,8 B(A) (Βέλτιστη), 6,3 B(A) (Κανονική), 6,5 B(A) (Πρόχειρη); Εκπομπές
έντασης ήχου: 50 dB(A) (Βέλτιστη), 55 dB(A) (Κανονική), 58 dB(A) (Πρόχειρη)

Τροφοδοσία Ισχύος

απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 90 έως 132 VAC, 47 έως 63 Hz, 180 έως 264 VAC, 47 έως 63 Hz
κατανάλωση: 40 Watt μέγιστη, 15 Watt (λειτουργία), 5,8 Watt (αναμονή), 2,6 Watt (αδράνεια),
0,34 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση)
τύπος τροφοδοσίας: Εξωτερικό τροφοδοτικό γενικής χρήσης

πιστοποιήσεις

EΕ (Οδηγία EMC)
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Εγγύηση

Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

υπηρεσίες και υποστήριξη UG196E HP Care Pack για 3 έτη με βασική αντικατάσταση για εκτυπωτές Officejet
UG072E ΗΡ Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές Officejet
UG245E ΗΡ Care Pack για 3 έτη με υποστήριξη επιστροφής στο κέντρο επισκευής για εκτυπωτές
Officejet. (UG196E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ. UG072E: ό,τι ισχύει για το
UG196E συν Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UG245E: Μόνο
χώρες Βαλτικής, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, υπερπόντια Γαλλία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Κύπρος, Ουγγαρία, Ισραήλ, Μάλτα, MEMA, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία,
Νότια Αφρική, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία.)

Υποσημειώσεις

1 Ο φορητός υπολογιστής ή το netbook πρέπει να διαθέτει δυνατότητα Bluetooth. Περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα με Windows Mobile. Για τις συσκευές Android και BlackBerry smartphone υπάρχει πρόσθετη χρέωση μέσω τρίτου παροχέα υπηρεσιών.; 2 Δεν

περιλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά.
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