Údajový list

Mobilná tlačiareň HP Officejet
100

Buďte produktívny aj keď ste mimo
kancelárie vďaka tejto odolnej
mobilnej tlačiarni vhodnej pre vaše
podnikanie. Tlačte dokumenty v
profesionálnej kvalite na cestách –
priamo z vybraných notebookov a
smartfónov – pomocou
zabudovanej bezdrôtovej
technológie Bluetooth®.
1

Buďte produktívni, nech ste kdekoľvek a to vďaka tejto elegantnej a štýlovej
mobilnej tlačiarni.1
● Tlačte vtedy, keď vám to vyhovuje – na letisku, v hoteli či na stretnutí, a to vďaka

zabudovanej technológii Bluetooth®.1

● Buďte produktívni vždy, keď potrebujete – s dodávanou lítium-iónovou batériou

dokážete pri úplnom nabití vytlačiť až 500 strán.

Hlavné body
● Rýchlosť tlače: Až 5 str./min. čb ISO (A4); Až
3,5 str./min. farebne ISO (A4)
● Manipulácia s papierom: Vstupný zásobník
na 50 listov

● Rýchlo získajte výsledky s rýchlosťami tlače až 22 čiern. str./min./18 farebn. str./min. a

rýchlosťami v laserovej kvalite (ISO/IEC 24734) až 5 čiern. str./min./3,5 farebn. str./min.

● Docieľte dlhšiu tlač pomocou voliteľných originálnych atramentových kaziet HP s

vysokou kapacitou.2

● Kapacita tlače: Až 500 strán (A4)

Tlačte priamo z rôznych mobilných zariadení vrátane vybraných notebookov a
mobilných telefónov.1

● RMPV: 100 až 500 strán (tlač)

● Pomocou techn. Bluetooth® môžete bezdrôtovo tlačiť zo zvolených notebookov,

smartfónov a mobilných telefónov.1

● Dosiahnite viac pomocou svojho mobilného zariadenia – vytvárajte dokumenty v

profesionálnej kvalite aj keď nie ste pri počítači.1

● Tlačte priamo zo smartfónov so systémom Windows Mobile®, Android a BlackBerry1.
● Tlačte z viacerých operačných systémov na platformách Windows® a Macintosh.

Získajte výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť – navrhnutý na jednoduchú a
spoľahlivú mobilnú tlač.
● Tlačte jednoducho a spoľahlivo – intuitívny ovládací panel a odolný dizajn testovaný voči

pádom, ideálny pre náročné podmienky.

● Sledujte výdrž batérie pomocou indikátora na prednom paneli a rýchlo sa odpojte

pomocou vypínača technológie Bluetooth®.

● Nabíjanie a napájanie pomocou priloženého 65 W intelig. napájacieho adaptéra HP –

funguje aj s notebookom HP a tak nepotrebujete žiadne ďalšie adaptéry.

● Dajte tlačiť dokumenty s viacerými stranami – vložte až 50 listov do vstavaného

zásobníka papiera.

Mobilná tlačiareň HP Officejet 100

Technické špecifikácie
Rýchlosť tlače

Až 5 str./min. ISO čierna (A4); Až 3,5 str./min. ISO farebná (A4)
Buď po prvej strane alebo po prvom súbore testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na
adrese http://www.hp.com/go/printerclaims.

Čo je v krabici

CN551A: Mobilná tlačiareň HP Officejet 100 (L411a), čierna atramentová tlačová kazeta HP 337,
trojfarebná atramentová tlačová kazeta HP 343, lítium-iónová batéria, spúšťací disk CD/inštalačná
príručka, 65 W inteligentný napájací adaptér HP

Rozlíšenie pri tlači

Až 600 x 600 (vykreslené, pri tlači z počítača) Čiernobiele; Farebná tlač s optimalizovaným
rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1
200 dpi) Farba

Doplnky

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Oblasť tlače

Tlačové okraje: Horný: 2 mm; Dolný: 11,8 mm; Ľavý: 3,4 mm; Pravý: 3,4 mm; Maximálna oblasť
tlače: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE Čierna originálna atramentová kazeta HP 338 Asi 480 strán
C9363EE Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 344 Asi 560 strán
C9364EE Čierna originálna atramentová kazeta HP 337 Asi 420 strán
C8766EE Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 343 Asi 330 strán
Informácie o výťažnosti na stranu nájdete na webovej stránke
www.hp.com/pageyield alebo na balení výrobku

Jazyky tlače

HP PCL 3 GUI

príslušenstvo

Možnosti tlače

Bezokrajová tlač: Áno (až 10 × 15 cm)

Počet tlačových kaziet

2 (1 čierna, 1 azúrová, purpurová, žltá)

Mesačná zaťažiteľnosť

Až 500 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 100 až 500

Rýchlosť procesora

220 MHz

CQ775A Batéria do mobilnej tlačiarne HP Officejet
Q6282A Prenosná tlačiareň a taška na notebook HP
ED494AA Sieťový adaptér HP Smart 65 W
XW576AA HP Deluxe 4 puzdro na kolieskach
Informácie o výťažnosti na stranu nájdete na webovej stránke
www.hp.com/pageyield alebo na balení výrobku

Obrazovka

Žiadne
Áno, Bluetooth 2.0 + EDR

Kompatibilné operačné
systémy

Možnosti bezdrôtového
pripojenia

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bitový/64-bitový),
Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; Mac OS X v10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion;
Linux (navštívte stránku hplip.net)

Konektivita

Štandardné 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Minimálne požiadavky na
systém

Pamäť

Štandardné 64 MB; maximum 64 MB

typy médií

Papier (pre atramentovú tlačiareň, fotografický, obyčajný), karty (pohľadnice, registračné), obálky,
brožúry

veľkosti médií

podporované A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL; vlastné: 76 x 102 mm až 216 x 356 mm

Windows: Windows 10, 7: 1 GHz procesor 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 1 GB (32-bitová)
alebo 2 GB (64-bitová) RAM, 1 GB miesta k dispozícii na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD
alebo pripojenie na Internet, USB port; Microsoft® Windows Vista®: 800 MHz procesor 32-bitový
(x86) alebo 64-bitový (x64), 512 MB RAM, 900 MB miesta k dispozícii na hard disku, CD-ROM/DVD
jednotka alebo pripojenie na Internet, USB port
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core, 300 MB voľného miesta
na pevnom disku

manipulácia s médiami

Vstupná kapacita: Až 50 listov; Až 3 obálky Obálky
Duplexná tlač: Ručná (podpora ovládača zaistená)

Zahrnutý softvér

Panel BING, Desktop SureSupply

Gramáž papiera

podporované: Odporúčané: 60 až 90 g/m² (obyčajné médiá); 75 až 90 g/m² (obálky); až 200 g/m²
(karty)

Rozmery tlačiarne (Š x H x Minimálne: 348 x 175 x 84 mm
V)
406 x 203 x 244 mm
Rozmery balenia (Š x H x
V)
2,3 kg (2,5 kg s batériou)
Hmotnosť tlačiarne
Hmotnosť balíka

4,5 kg

Prevádzkové prostredie

Teplota: 0 až 55 °C, Vlhkosť: od 15 do 90% relatívnej vlhkosti

Ukladacie zariadenia

Teplota: -40 až 60° C, Vlhkosť: od 20 do 90% relatívnej vlhkosti

Akustika

Emisie akustického výkonu: 5,8 B(A) (najl. tlač); 6,3 B(A) (najl. tlač); 6,5 B(A) (rýchla tlač konceptu);
Emisie akustického tlaku: 50 dB(A) (najl. tlač); 55 dB(A) (normál. tlač); 58 dB(A) (rýchla tlač
konceptu)

napájanie

požiadavky: Vstupné napätie: Str. prúd 90 – 132 V, 47 až 63 Hz; Str. prúd 180 – 264 V, 47 až 63 Hz
spotreba: 40 W maximálne, 15 W (aktívna tlač), 5,8 W (pohotovostný režim), 2,6 W (režim spánku),
0,34 W (manuálne vypnuté)
Typ zdroja napájania: Externý univerzálny napájací zdroj

certifikáty

EÚ (smernica o EMC)
Spĺňa normu ENERGY STAR: Áno

Záruka

Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa
produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

služby a podpora

UG196E HP Care Pack so štandardnou výmenou pre tlačiarne Officejet, 3 r.
UG072E HP Care Pack s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre tlačiarne Officejet, 3 r.
UG245E HP Care Pack s podporou pre vrátenie do skladu pre tlačiarne Officejet, 3.r. (UG196E:
Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko,
Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo. UG072E: rovnaké ako UG196E
plus Česká republika, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. UG245E: Iba pobaltské krajiny,
Bulharsko, Česká Republika, Dom Tom, EEM, Cyprus, Maďarsko, Izrael, Malta, MEMA, Moldavsko,
Poľsko, Rumunsko, Južná Afrika, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko).

Poznámky

1 Notebook alebo netbook musí podporovať technológiu Bluetooth. Vrátane telefónov so systémom Windows Mobile®. V prípade smartfónov so systémom Android a BlackBerry sa vyžadujú ďalšie poplatky poskytovateľovi služieb tretej strany.; 2 Nie je súčasťou

dodávky, zakúpite samostatne.
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