Printer HP Deskjet 3050A e-All-in-One

The HP Deskjet 3050A e-All-in-One on mõeldud kodu- ja
kodukontori kasutajale, kes otsib taskukohast traadita
printerit, millega saaks printida ka otse
mobiilsideseadmelt HP ePrint-rakenduse abil.

Kasutage lihtsat traadita printimist või siis e-kirja
kaudu printimist mobiilse HP ePrint-rakenduse
abil.1,2
● Proovige lihtsat printimist ja jagamist – ühenduge
traadita võrku funktsiooni HP Auto Wireless Connect
abil.1,3
● Avastage vabadus, mida annab teile mobiilse
printimise teenus HP ePrint - nüüd saate printida
peaaegu kõikjal.2
● Printige e-kirju, fotosid, veebilehti ja palju muud otse
seadmetest iPad®, iPhone® või iPod touch®
rakenduse AirPrint™ kaudu.4

Seadme paigaldamine on kiire ja mugav – töö
kiire ja tõrgeteta.
● Kiire kasutuselevõtt – printerit on lihtne kasutada ja
selle häälestamiseks kulub vaid mõni minut.
● Ei mingit ajaraiskamist – sisselülitamine võtab
vähem kui 5 sekundit ja väljalülitamine toimub
koheselt.
● Vähendage printimise ooteaegu – selle printeriga
saate printida vaid 21 sekundiga.7
● Valige HP originaalkassetid kvaliteetseks ja
usaldusväärseks printimiseks ning paljundamiseks.

● HP mobiilsete prindirakenduste abil saate printida
traadita ühenduse kaudu otse nutitelefonist.5

Selle taskukohase ja hõlpsalt kasutatava
seadmega saate printida, skannida ja kopeerida.
● Proovige lihtsat printimist, skannimist ja paljundamist
intuitiivsete nuppude ja mugava ühevärvilise ekraani
abil.
● Kompaktne disain tähendab, et saate oma
e-kombainseame ära paigutada ka kitsastes oludes.1
● Printige kvaliteetse teksti ja erksate värvidega
igapäevaseid dokumente.
● Kuni 2,5 korda rohkem mustvalgeid ja 2 korda
rohkem värvilisi prinditud lehekülgi valikuliste
suuremahuliste XL-tindikassettidega.6

● Valmistatud keskkonnasäästlikult – tehtud 25% ulatuses ümbertöödeldud
plastist.
● HP 301/122 ehtsad tindikassetid sisaldavad kuni 70% taaskasutatavat
plasti.
Vastab programmi ENERGY STAR® nõuetele.

Palun andke arvutiseadmed ja prinditarvikud ringlusse. Lisateavet selle kohta,
kuidas seda teha, leiate meie veebisaidilt.
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Raadioside jõudlus sõltub füüsilisest keskkonnast ja pääsupunkti kaugusest.

Vajab Interneti-ühendust printeril. Funktsioon töötab e-posti ja Interneti toega seadmel. Printimiskiirus võib olla muutlik. Toetatud dokumendi- ja pildivormingute kohta vaadake
www.hp.com/go/eprintcenter.
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HP Auto Wireless Connect (automaatne juhtmevaba ühendus) ei pruugi mõne süsteemikonfiguratsiooni puhul saadaval olla. Ühilduvuse kohta vaadake
hp.com/go/autowirelessconnect.
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Toetab iOS 4.2-seadmeid (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS ja kolmanda ning neljanda põlvkonna iPod touch), mis toetavad multitegumtööd. AirPrint ja iOS 4.2 seadmed vajavad
juhtmevaba 802.11ühendust printeriga. AirPrint ja AirPrinti logo on ettevõtte Apple Inc.kaubamärgid. iPad, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc USA-s ja teistes riikides
registreeritud kaubamärgid.
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Teavet ühilduvate seadmete kohta leiate veebiaadressilt www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

Võrreldud tindikassettidega HP 301 (XL-kassett ei kuulu komplekti, palun ostke eraldi); HP avaldatud tootlusandmete põhjal. Olenevalt kasutatavast printerist, prinditavast sisust
ja muudest teguritest võib tegelik tootlus erineda (vt www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
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Pärast esimest lehte; täpsemat teavet lugege http://www.hp.com/go/printerclaims.
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TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Funktsioonid

Printimine, kopeerimine, skaneerimine

Printimise tehnoloogia

HP termiline tindiprinter

Kuvar

5 cm LCD (monokroom)

Prindikassettide arv

2 (1 must, 1 kolmevärviline)

Tarkvara

HP Photo Creations

Standardühenduvus

Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n

Traadita ühenduse võimalus

Jah (traadita ühendus toimib vaid 2,4 GHz ruuteriga)

Mobiilne printimine

HP ePrint, Apple AirPrint™

Traadita tehnoloogiad

802.11b/g/n

Standardsed printerikeeled

HP PCL 3 GUI

Eraldusvõime printimisel

Must (parim): Kuni 600 x 600 viimistletud punkti tolli kohta (arvutist
printimisel); Värviline (parim): Kuni 4800 × 1200 optimeeritud dpi
(värviline, printimisel arvutist valitud HP fotopaberile
sisenderaldusvõimega 1200 dpi)

Printimiskiirus

Mustvalge (ISO): Kuni 5,5 lk/min; Värviline (ISO): Kuni 4 lk/min

Printimisvõimalused

Ääristeta printimine: Nr
Automaat-paberiandur: Nr
Fotoküljenduse toega: Nr
Otseprintimise tugi: Nr

Maksimaalressurss

Kuni 1000 lehekülge

faksifunktsioonid

Faksimine: Nr

Skaneerimise tüüp/Tehnoloogia

Lameskanner; Kontaktskanner (CIS)

Skanneri sisendrežiimid

Esipaneeli-skannimine

Skanneri eraldusvõime

Riistvara: Kuni 1200 × 1200 dpi; Optiline: Kuni 1200 punkti tolli kohta;

Värvisügavus/Hallskaala tasemed

24-bit.; 256

Maksimaalne skaneerimissuurus

216 x 297 mm

Koopia eraldusvõime

Must tekst ja graafika: Kuni 600 optimeeritud dpi-d (alates 300 dpi-st);
Värvid: Kuni 600 optimeeritud dpi-d (alates 300 dpi-st)

Paljunduskiirus

Mustvalge (ISO): Kuni 4,5 k/min; Värviline (ISO): Kuni 2,5 koopiat
minutis

Maksimaalne koopiate arv

Kuni 20 koopiat

Toetatud meediumi tüübid

Paber (brošüür, tindiprinteripaber, tavaline), fotopaber, ümbrikud,
etiketid, kaardid (tervituskaardid), lüümikud

Toetatavad kandjate formaadid

A4 (210 × 297 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5
(176 × 250 mm); DL (110 × 220 mm); 130 × 180 mm; 100 × 150 mm

Toetatav andmekandja kaal

A4, HP ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; HP kaardid: kuni 200 g/m²; HP 10
x 15 mm fotopaber: kuni 280 g/m²

Paberikäsitsus, standardne/sisend

60-leheline sisendsalv; 25-leheline väljundsalv;
Dupleks-valikud: Puudub (toetuseta); Ümbrikusöötur: Nr;
Standardsöötesalved: 1;
Sisendi võimalused: Suurim söötevõimsus: kuni 60 lehte, Kuni 15 lehte
kiled, kuni 5 ümbrikku
Väljundvõimsused: Suurim väljastusvõimsus: kuni 20 lehte fotopaber

Süsteemi miinimumnõuded

Personaalarvuti: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitine (x86) või
64-bitine (x64) protsessor, 1 GB (32-bitine versioon) või 2 GB (64-bitine
versioon) RAM, 2 GB kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-seade või
internetiühendus, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800
MHz 32-bitine (x86) või 64-bitine (x64) protsessor, 1 GB RAM, 2 GB
kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-seade või internetiühendus, USB port,
Internet Explorer; Windows® XP (SP2) või uuem (ainult 32-bitine): Intel®
Pentium® II, Celeron® või ühilduv protsessor, 233 MHz või kiirem, 128
MB RAM, 512 MB kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-seade või
internetiühendus, USB port, Internet Explorer 6 või uuem.;
Mac: Mac OS X v10.5 või v10.6: PowerPC G4, G5 või Intel® Core™
protsessor; 500 MB vaba kõvakettaruumi; CD-ROM-/DVD-draiv või
Interneti-ühendus; USB-port

Ühilduvad operatsioonisüsteemid

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2) või
uuem (ainult 32-bitine versioon), Mac OS X v10.5 või v10.6

Vastab programmi ENERGY STAR
nõuetele

Jah

Toiteploki tüüp:Välimine
Toitenõuded:Sisendpinge: 100 – 240 V VV (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Energiatarve:9 W (töörežiimis), 2,5 W (ooterežiimis), 1,2 W
(uinakurežiimis), 0,35 W (väljalülitatuna)
Mõõtmed
l x s x k:427 x 406 x 249 mm (avatud salvedega)
Toote kaal
3,5 kg
Karbi sisu
CR231B HP Deskjet 3050A e-All-in-One (J611a), HP 301 musta tindi
kassett, HP 301 kolmevärvilise tindi kassett, USB-kaabel, HP tarkvara-CD,
seadistusjuhend, viitejuhend, toiteplokk ja -kaabel
Garantii
Standardne üheaastane HP piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe
valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikest seadustest.
Päritoluriik
Toodetud Hiinas
Kulumaterjalid
CH561EE HP 301 Black Ink Cartridge
CH563EE HP 301XL Black Ink Cartridge
CH562EE HP 301 Tri-color Ink Cartridge
CH564EE HP 301XL Tri-color Ink Cartridge
C5977B HP säravvalge tindiprinteripaber-500 lehte/A4210 x 297 mm
CHP710 HP kombainseadme paber-500 lehte/A4/210 x 297 mm
Q8008A HP läikeline fotopaber Advanced -60 lehte/10 x 15 cm
ääristeta
* Tootlusandmed leiate veebiaadressilt
www.hp.com/go/learnaboutsupplies või toote pakendilt.
Teenuse- ja toevalikud
UG187E - HP hoolduspakett 3 aastat, sh mitmefunktsiooniliste printerite
kassettide standardne vahetamine (teenust pakutakse kogu Euroopas,
Lähis-Idas, Aafrika riikides)
UG062E - HP hoolduspakett 3 aastat, sh mitmefunktsiooniliste printerite
kassettide vahetamine järgmisel päeval (teenust pakutakse Austrias,
Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias,
Madalmaades, Norras, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis,
Ühendkuningriigis, Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Ungaris, Poolas ja
Slovakkias).
Tänu usaldusväärsele toele on teile alati saadaval parim pilt. Saame täiustada teie printimis- ja
pildinduskeskkonda, kaitsta teie IT-alaseid investeeringuid ning aidata teie ettevõttel kasvada – seda tänu
HP Care Packi teenuste kaudu saadaolevale asjatundlikule ja taskukohasele toele, mis on kohandatud
just teie vajaduste järgi.
Toide
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