Multifunkčná tlačiareň HP Deskjet Ink Advantage 2515

Multifunkčné zariadenia HP Deskjet Ink Advantage 2515
sú navrhnuté pre používateľov v domácnostiach, ktorí
chcú tlačiť viac za menej peňazí na kompaktnom, cenovo
dostupnom a spoľahlivom multifunkčnom zariadení s
intuitívnym ovládaním, ktoré umožňuje jednoducho tlačiť,
skenovať a kopírovať.

Urobte viac za menej peňazí – za rovnakú cenu
môžete vytlačiť až dvojnásobný počet strán1.
● Získajte viac tlače v profesionálnej kvalite za menej
peňazí – za rovnakú cenu môžete vytlačiť až
dvojnásobný počet strán1.

Vďaka rýchlemu a jednoduchému nastaveniu a
intuitívnemu ovládaniu môžete začať pracovať
už o niekoľko minút.
● Získajte okamžitý štart – jednoduché používanie a
inštalácia iba niekoľko minút po vybalení.

● Tlačte vysokokvalitné dokumenty s čiernym textom v
laserovej kvalite a živými farbami pomocou
originálnych atramentových kaziet HP.

● Pristupujte k nástrojom na tlač, skenovanie a
kopírovanie a ovládajte ich prostredníctvom
vstavaného grafického displeja.

● Všetko robte na jednom cenovo dostupnom zariadení
– tlač webových stránok, skenovanie fotografií,
kopírovanie korešpondencie a iné.

● Veľkosť kopírovaných obrázkov a textu môžete
prispôsobiť pomocou tlačidiel Zmenšiť/Zväčšiť.

● Využite spoľahlivý, cenovo dostupný výkon tlačiarní
HP Deskjet – najpredávanejšej značky tlačiarní už
viac ako 20 rokov2.

● Už žiadne čakanie – toto všestranné zariadenie
všetko v jednom sa zapne v priebehu sekúnd.

Získajte pôsobivé výsledky s brilantnými farbami
a tlač bez okrajov.
● Tlačte až po okraj papiera a získajte profesionálne
vyzerajúce dokumenty a fotografie bez okrajov.
● Vytvárajte pôsobivé letáky, prezentácie a
marketingové materiály doma.
● Tlačte bežné dokumenty s rýchlosťou ISO
(porovnateľnou s laserovými tlačiarňami) a vytlačte
až 8 čiernobielych a 5 farebných strán za minútu.
● Šetrite energiu s týmto kvalifikovaným ENERGY
STAR® zariadením typu všetko v jednom.

● Tlačte iba webový obsah, ktorý potrebujete, s technológiou tlače HP Smart
Print1.

Spĺňa normu ENERGY STAR®
1

Podporuje najaktuálnejšie verzie prehľadávačov Microsoft® Internet Explorer® a
Mozilla® Firefox®.

1

V porovnaní s tlačou s inými atramentovými kazetami HP Deskjet. Založené na porovnaní výťažnosti strán uvádzanom spoločnosťou HP pri použití originálnych kaziet HP 301/HP 122 a HP 650 a odporúčanej maloobchodnej ceny. Skutočné ceny sa
môžu líšiť. Skutočná výťažnosť závisí od použitej tlačiarne, tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Výsledky pre iné kazety sa líšia.
2 Výsledky založené na atramentových produktoch IDC predaných v roku 2011.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Obrazovka

2,8 cm monochromatický ikonový displej

Počet tlačových zásobníkov

2 (1 čierny, 1 trojfarebný)

Softvér

HP Photo Creations

Štandardné pripojenie

Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Možnosť mobilnej tlače

Žiadne

Kompatibilita pamäťových kariet

Žiadne

Štandardné jazyky tlačiarne

HP PCL 3 GUI

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Až 600 dpi; Farebná (najlepšia): 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)

Rýchlosť tlače

Čierna (ISO): Až 8 str./min.; Farebná (ISO): Až 5 str./min.

Možnosti tlače

Tlač bez okrajov: Áno, až 216 × 297 mm
Automatický Senzor Papiera: Nie
Podpora korektúr fotografie: Nie
Podporovaná priama tlač: Žiadne

Odporúčaný mesačný objem strán

300 až 400

Pracovný cyklus

Až 1000 strán

Typ skenera/Technológia

Plochý; Kontaktný obrazový snímač (CIS)

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie do počítača alebo e-mailu na prednom paneli alebo v
aplikácii HP Solution Center

Rozlíšenie skenovania

Hardvér: Až 1 200 × 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi;

Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej
farby
Maximálny rozmer skenu

24-bitová; 256

Rozlíšenie pri kopírovaní

Čiernobiely text a grafika: Až 600 x 300 dpi; Farba: Až 600 x 300 dpi

Rýchlosť kopírovania

Čierna (ISO): Až 5 kópií za minútu; Farebná (ISO): Až 3 kópií/min.

Maximálny počet kópií

Až 10 kópií

Zmena veľkosti pri kopírovaní

Prispôsobenie na stranu

Podporované typy médií

Papier (brožúra, pre atramentovú tlačiareň, kancelársky), fotopapier,
obálky, štítky, karty (pohľadnice), priehľadné fólie

Podporované veľkosti médií

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); obálka: DL (110 x 220 mm)

Podporovaná hmotnosť médií

A4: 60 až 90 g/m²; obálky HP: 75 až 90 g/m²; karty HP: až 200
g/m²; fotopapier HP: až 300 g/m²

Spracovanie papiera,
štandardné/vstup

vstupný zásobník na 60 listov; Výstupný zásobník na 25 listov;
Obojstranné možnosti: Žiadne; Podávač obálok: Nie; Štandardné
zásobníky papiera: 1;
Vstupné kapacity: Maximálna vstupná kapacita: Až 60 hárkov, Až 15
hárkov priesvitné fólie, Až 5 obálok
Výstupné kapacity: Maximálna výstupná kapacita: Až 25 hárkov; Až 20
listov fotografický papier

Minimálne požiadavky na systém

216 x 297 mm

Osobný počítač: Windows® 8, Windows 7: Procesor 1 GHz 32-bitový
(x86) alebo 64-bitový (x64), 2 GB miesta na pevnom disku,
CD-ROM/DVD jednotka alebo pripojenie na internet, port USB, Internet
Explorer; Windows Vista®: Procesor 800 MHz 32-bitový (x86) alebo
64-bitový (x64), 2 GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka
alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer; Windows® XP s
balíkom SP3 alebo vyššia verzia (len 32-bitová verzia): ľubovoľný
procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo kompatibilný procesor, 233
MHz alebo viac, 750 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka
CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer
6 alebo novší. Windows 8: hp.com/go/Windows8;
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Procesor Intel® Core™; 1 GB voľného
miesta na pevnom disku; CD-ROM/DVD alebo internet; USB

Kompatibilné operačné systémy

Microsoft® 8 Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (SP2)* alebo
vyššia verzia (iba 32-bitový); Mac OS X verzia 10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion

Spĺňa normu ENERGY STAR

Áno

Typ napájacieho zdroja:Externé
Požiadavky na napájanie:Vstupné napätie: 100 až 240 V str.
(+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba energie:Maximálne 10 W (aktívny stav), 2,3 W (pohotovostný
režim), 1,3 W (režim spánku), 0,3 W (automatické vypnutie, manuálne
vypnutie)
Rozmery produktov
d x v x š:431,4 x 438,9 x 251,6 mm
Hmotnosť výrobku
3,9 kg
Čo je v krabici
CZ280C Multifunkčné zariadenie HP Deskjet Ink Advantage 2515;
čierna atramentová kazeta HP 650; trojfarebná atramentová kazeta HP
650; zdroj napájania; napájací kábel; CD so softvérom; inštalačná
príručka
Záruka
Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti
záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych
predpisov.
Krajina pôvodu
Vyrobené v Číne
Doplnky
CZ101AE Čierna atramentová kazeta HP 650
Priemerná výdatnosť kazety 360 strán
CZ102AE Trojfarebná atramentová kazeta HP 650
Priemerná výdatnosť kazety 200 strán
C5977B HP Bright White pre atram. tlačiarne – 250 listov/A4/210 x
297 mm
CHP710 Papier do tlačiarne typu všetko-v-jednom HP All-in-One Printing
Paper – 500 listov/A4/210 x 297 mm
Q8692A Zdokonalený lesklý fotografický papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -100 listov/10 x 15 cm, bez okrajov
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Možnosti servisu a podpory
UG187E – 3-ročný balík HP Care Pack so štandardnou výmenou pre
multifunkčné tlačiarne (dostupný vo všetkých krajinách Európy, Blízkeho
východu a Afriky)
UG062E – 3-ročný balík HP Care Pack s výmenou v nasledujúci deň pre
multifunkčné tlačiarne (dostupný v Belgicku, Českej republike, Dánsku,
Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku,
Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Spojenom
kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku).
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť
vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám
prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Zdroj

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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