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Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage
2515 All-in-One jest przeznaczone dla użytkowników
domowych, którzy chcą drukować więcej mniejszym
kosztem — przy użyciu niewielkiego, niedrogiego i
niezawodnego urządzenia oferującego intuicyjne
elementy sterujące drukowaniem, skanowaniem i
kopiowaniem.

Zrób więcej mniejszym kosztem — nawet dwa
razy więcej stron za tę samą cenę.1

Dzięki prostej konfiguracji i łatwej obsłudze
pracę można rozpocząć w kilka minut.

● Profesjonalne wydruki można uzyskać niskim
kosztem — nawet dwa razy więcej stron za tę samą
cenę.1

● Można od razu rozpocząć pracę — urządzenie
jest proste w obsłudze i można je zainstalować w
kilka minut zaraz po rozpakowaniu.

● Jakość druku jest porównywalna z drukiem
laserowym w przypadku tekstu czarnego.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają
wyjątkowo żywe kolory.

● Wbudowany wyświetlacz graficzny ułatwia
sterowanie narzędziami do drukowania,
skanowania i kopiowania.

● Za pomocą jednego, ekonomicznego urządzenia
można drukować strony internetowe, skanować
zdjęcia, kopiować korespondencję i wykonywać inne
czynności.
● Urządzenie oferuje ekonomiczny i niezawodny
mechanizm drukarek HP Deskjet —
najpopularniejszej marki drukarek na świecie od
ponad 20 lat.2

● Dzięki przyciskom zmniejszania i powiększania
można dopasowywać rozmiary kopiowanych
obrazów i tekstów.
● Koniec z długim czekaniem — to wszechstronne
urządzenie wielofunkcyjne uruchamia się w ciągu
kilku sekund.

Zapewnia doskonałe rezultaty dzięki pięknym
kolorom i opcji druku bez obramowania.
● Funkcja drukowania na krawędzi papieru pozwala
uzyskać profesjonalny wygląd dokumentów i
drukować zdjęcia bez obramowań.
● Urządzenie pozwala tworzyć w domu efektowne
ulotki, prezentacje i materiały marketingowe.
● Prędkość druku dokumentów jest zgodna ze
standardem ISO (porównywalna z prędkością
drukarek laserowych) — do 8 str./min w czerni i 5
str./min w kolorze.
● To urządzenie wielofunkcyjne zgodne z normą
ENERGY STAR® pozwala obniżyć zużycie energii.

1

● Dzięki funkcji HP Smart Web Printing można drukować z Internetu tylko
to, co jest potrzebne.1

Certyfikat ENERGY STAR®
1

Obsługuje najnowsze wersje przeglądarek Microsoft® Internet Explorer® i
Mozilla® Firefox®.

W porównaniu do drukowania z użyciem innych wkładów atramentowych HP Deskjet. Na podstawie porównania opublikowanej wydajności oryginalnych wkładów HP 301/HP 122 do oryginalnego wkładu HP 650, w oparciu o zalecaną cenę
detaliczną. Rzeczywiste ceny mogą być inne. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od użytej drukarki, drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji: Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wyniki dla innych wkładów będą inne.
2 Wyniki oparte na danych IDC dotyczących dostaw produktów do drukarek atramentowych w roku 2011.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

Wyświetlacz

Wyświetlacz monochromatyczny oparty na ikonach o przekątnej 2,8 cm

Liczba wkładów drukujących

2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Oprogramowanie

HP Photo Creations

Standardowe podłączenia

Hi-Speed USB 2.0

Możliwość druku mobilnego

Brak

Zgodność karty pamięci

Brak

Standardowe języki drukarki

HP PCL 3 GUI

Rozdzielczość druku

W czerni (best): Do 600 dpi; Kolor (best): Rozdzielczość
optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera
na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa
1200 dpi)

Prędkość druku

Czarny (ISO): Do 8 str./min; Kolorowy (ISO): Do 5 str./min

Możliwości drukarki

Druk bez marginesów: Tak (do 216 x 297 mm)
Czujnik automatycznie rozpoznający rodzaj papieru: Brak
Obsługiwane arkusze do próbnych wydruków fotograficznych: Brak
Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Brak

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie
Obciążalność

300 do 400

Typ skanera/Technologia

Płaski; Czujnik Contact Image Sensor (CIS)

Tryby skanowania

Skanowanie z opcją zachowania pliku na komputerze lub wysłania
pocztą e-mail — za pomocą panelu przedniego lub oprogramowania
HP Solution Center

Rozdzielczość skanowania

Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi;

Głębia bitowa/Poziomy skali
szarości
Maksymalny format skanowania

24-bitowa; 256

Rozdzielczość kopiowania

Tekst i grafika w czerni: Maks. 600x300 dpi; Kolor: Maks.
600x300 dpi

Prędkość kopiowania

Czarny (ISO): Do 5 kopii/min; Kolorowy (ISO): Do 3 kopii/min

Maksymalna liczba kopii

Do 10 kopii

Skala zmiany rozmiarów w kopiarce

Dopasowanie do strony

Nośniki

Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier
fotograficzny, koperty, etykiety, karty okolicznościowe, folie

Typ zasilacza:Zewnętrzny
Zasilanie:Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%),
50/60Hz (+/-3 Hz)
Pobór mocy:Maks. 10 W (aktywność), 2,3 W (oczekiwanie), 1,3 W
(tryb uśpienia), 0,3 W (drukarka wyłączona)
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.):431,4 x 438,9 x 251,6 mm
Waga produktu
3,9 kg
Zawartość opakowania
CZ280C Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 2515
All-in-One; czarny wkład atramentowy HP 650; trójkolorowy wkład
atramentowy HP 650; zasilacz; kabel zasilania; płyta CD z
oprogramowaniem; instrukcja instalacji
Gwarancja
Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje
gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu,
kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.
Kraj pochodzenia
Wyprodukowano w Chinach
Materiały eksploatacyjne
CZ101AE Czarny wkład atramentowy HP 650
Średnia wydajność kasety z tonerem 360 stron
CZ102AE Trójkolorowy wkład atramentowy HP 650
Średnia wydajność kasety z tonerem 200 stron
C5977B Papier HP Bright White Inkjet — 250 arkuszy/A4/210 x 297
mm
CHP710 Papier do drukowania HP All-in-One — 500 ark./A4/210 x
297 mm
Q8692A Papier fotograficzny HP Advanced błyszczący — 100
arkuszy/10 x 15 cm bez marginesów
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Opcje usług i pomocy technicznej UG187E — 3-letni pakiet serwisowy HP Care Pack dla drukarek
wielofunkcyjnych oferujący możliwość wymiany urządzenia w trybie
standardowym (dostępny we wszystkich krajach Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki)
UG062E — 3-letni pakiet serwisowy HP Care Pack dla drukarek
wielofunkcyjnych oferujący możliwość wymiany urządzenia następnego
dnia roboczego (dostępny w następujących krajach: Austria, Belgia,
Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy).
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.

Obsługiwane formaty nośników

A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); B5
(176x250 mm); Koperta: DL (110 x 220 mm);

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

Obsługiwana gramatura nośników

A4: 60 do 90 g/m²; Koperty HP: 75 do 90 g/m²; Karty HP: do 200
g/m²; Papier fotograficzny HP: do 300 g/m²
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Standardowy podajnik papieru

Podajnik na 60 ark.; Odbiornik na 25 arkuszy;
Opcja druku dwustronnego: Brak; Podajnik kopert: Brak; Standardowe
podajniki papieru: 1;
Pojemność podajników: Maksymalna pojemność podajników: Do 60
ark., Do 15 ark. folie, Do 5 kopert
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 25
ark.; Do 20 arkuszy papier fotograficzny

Minimalne wymagania systemowe

PC: Windows® 8, Windows 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub
64-bitowy (x64), 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), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM
lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows® XP
SP3 lub nowszy (tylko wersje 32-bitowe): dowolny procesor Intel®
Pentium® II, Celeron® lub zgodny, 233 MHz lub szybszy, 750 MB
wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 6 lub nowszy.
Windows 8: hp.com/go/Windows8;
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Procesor Intel® Core™; 1 GB wolnego
miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem; USB

Zgodne systemy operacyjne

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (SP2)* lub
nowszy (tylko 32-bitowy); Mac OS X wer. 10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion

Certyfikat ENERGY STAR®

Tak

Do 1000 stron

216 x 297 mm

Zasilanie
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