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

Zariadenie HP Deskjet 3050A e-All-in-One je navrhnuté
pre používateľov v domácnostiach a v domácich
kanceláriách, ktorí hľadajú dostupný spôsob bezdrôtovej
tlače a zdieľania s možnosťou pohodlnej tlače z
mobilného zariadenia pomocou HP ePrint.

Získajte jednoduchú bezdrôtovú tlač – alebo
tlačte cez e-mail s mobilnou tlačou HP ePrint.1,2

Vychutnajte si rýchlu a jednoduchú inštaláciu –
a následne rýchly, spoľahlivý výkon.

● Užite si jednoduchú tlač a zdieľanie – pripojte sa k
vašej bezdrôtovej sieti pomocou automatického
bezdrôtového pripojenia HP.1,3

● Získajte okamžitý štart – toto zariadenie e-all-in-one
sa jednoducho používa a inštalácia je hotová iba
niekoľko minút po vybalení.

● Objavte slobodu s mobilnou tlačou HP ePrint – teraz
môžete tlačiť prakticky odkiaľkoľvek.2

● Už žiadne čakanie – zapnutie za menej ako päť
sekúnd a okamžité vypnutie.

● Tlačte e-maily, fotografie, web stránky a ešte viac
priamo z vášho zariadenia iPad®, iPhone® alebo
iPod touch® pomocou AirPrint™.4

● Znížte čas, ktorý strávite pri čakaní na výtlačky –
tlačte dokumenty iba za 21 sekúnd.7
● Zvoľte si originálne tlačové kazety HP pre vysokú
kvalitu, spoľahlivú tlač a kopírovanie.

● Tlačte bezdrôtovo priamo z telefónu pomocou
aplikácií pre mobilnú tlač HP.5

Tlačte, skenujte a kopírujte s jediným dostupným
a jednoducho použiteľným zariadením.
● Vychutnajte si jednoduchú tlač, skenovanie a
kopírovanie s intuitívnymi tlačidlami a praktickým
čiernobielym displejom.
● Vďaka kompaktnému vyhotoveniu sa toto dostupné
bezdrôtové zariadenie e-all-in-one zmestí takmer
kdekoľvek.1
● Získajte vysokokvalitné výsledky s textom v laserovej
kvalite a grafiku so živými farbami.
● Získajte až 2,5-krát viac čiernobielych a 2-krát viac
farebných strán vďaka voliteľným veľkokapacitným
atramentovým kazetám XL.6

● Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie – z 25% vyrobené z
recyklovaného plastu.
● Originálne kazety HP 301/122 obsahujú až 70% recyklovaného plastu.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Bližšie
informácie nájdete na našej webovej stránke.
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Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu.

Vyžaduje pripojenie tlačiarne k internetu. Funkcie pracujú s akýmkoľvek zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Časy tlače sa môžu líšiť. Pre zoznam
podporovaných dokumentov a typov obrázkov, pozri www.hp.com/go/eprintcenter.
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Automatické bezdrôtové pripojenie HP nemusí byť dostupné na všetkých konfiguráciách systému. Informácie o kompatibilite nájdete na adrese hp.com/go/autowirelessconnect.

Podporuje zariadenia iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS, a 3. a 4. generáciu zariadení iPod touch), ktoré podporujú multitasking. AirPrint a zariadenia iOS 4.2 vyžadujú
bezdrôtové sieťové pripojenie 802.11 k tlačiarni. AirPrint a logo AirPrint sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. iPad, iPhone a iPod touch sú obchodné značky spoločnosti
Apple Inc., registrovanej v USA a iných krajinách.
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Pozri www.hp.com/go/mobile-printing-solutions pre detaily o kompatibilných zariadeniach.

V porovnaní s atramentovými kazetami HP 301 (XL kazety nie sú súčasťou dodávky, prosíme zakúpiť samostatne); založené na publikovanej výťažnosti HP, aktuálna výťažnosť
sa líši podľa používania tlačiarne, vytlačených obrázkov a iných faktorov (pozri www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
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Za prvou stranou; podrobnosti na http://www.hp.com/go/printerclaims.

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

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Obrazovka

5 cm LCD (čiernobiely)

Počet tlačových zásobníkov

2 (1 čierny, 1 trojfarebný)

Softvér

HP Photo Creations

Štandardné pripojenie

Vysokorýchlostné USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n

Možnosti bezdrôtového pripojenia

Áno (bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba so smerovačmi s
frekvenciou 2,4 GHz)

Možnosť mobilnej tlače

HP ePrint, Apple AirPrint™

Bezdrôtové technológie

802.11b/g/n

Štandardné jazyky tlačiarne

HP PCL 3 GUI

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Až 600 x 600 (vykreslené, pri tlači z počítača);
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 5,5 str./min.; Farebná (ISO): Až 4 str./min.

Možnosti tlače

Tlač bez okrajov: Nie
Automatický Senzor Papiera: Nie
Podpora korektúr fotografie: Nie
Podporovaná priama tlač: Nie

Pracovný cyklus

Až 1000 strán

funkcie faxovania

Faxovanie: Nie

Typ skenera/Technológia

Plochý; Kontaktný obrazový snímač (CIS)

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie na prednom paneli

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: Optimalizované rozlíšenie až 600 dpi (zo
vstup. rozl. 300 dpi); Farba: Optimalizované rozlíšenie až 600 dpi (zo
vstup. rozl. 300 dpi)

Rýchlosť kopírovania

Čierna (ISO): Až 4,5 kópie/min.; Farebná (ISO): Až 2,5 kópie za minútu

Maximálny počet kópií

Až 20 kópií

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); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm

Podporovaná hmotnosť médií

A4, Obálky HP: 75 až 90 g/m²; Karty HP: do 200 g/m²; Fotografický
papier HP formátu 10 × 15 cm: až 280 g/m²

Spracovanie papiera,
štandardné/vstup

vstupný zásobník na 60 listov; Výstupný zásobník na 25 listov;
Obojstranné možnosti: Žiadne (nie je podporované); 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 20 listov
fotografický papier

Minimálne požiadavky na systém

216 x 297 mm

Osobný počítač: Microsoft® Windows® 7: Procesor 1 GHz 32-bitový
(x86) alebo 64-bitový (x64), 1 GB (32-bitová) alebo 2 GB (64-bitová)
RAM, 2 GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka alebo
pripojenie na Internet, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®:
Procesor 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 1 GB RAM, 2
GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka alebo pripojenie
na Internet, USB port, Internet Explorer; Windows® XP (SP2) alebo novší
(iba 32-bitový): akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo
kompatibilný, 233 MHz alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM,
512 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD
alebo internetové pripojenie, USB port, Internet Explorer 6 alebo novší.;
Mac: Mac OS X v10.5 alebo v10.6: PowerPC G4, G5 alebo procesor
Intel® Core™; 500 MB voľného miesta na pevnom disku; Jednotka
CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie; USB port

Kompatibilné operačné systémy

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2) alebo
vyššie (iba 32-bitový), Mac OS X v10.5 alebo v10.6

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:9 W (aktívne), 2,5 W (pohotovostný režim), 1,2 W
(spánok), 0,35 W (manuálne vypnuté)
Rozmery produktov
d x v x š:427 x 406 x 249 mm (s otvorenými zásobníkmi)
Hmotnosť produktu
3,5 kg
Čo je v krabici
CR231B Multifunkčná tlačiareň HP Deskjet 3050A e-All-in-One (J611a),
čierna atramentová kazeta HP 301, trojfarebná atramentová kazeta HP
301, kábel USB, disk CD so softvérom HP, inštalačná príručka,
referenčná príručka, napájací zdroj a kábel
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
CH561EE Čierna atramentová kazeta HP 301
Priemerná výdatnosť kazety 190 strán*
CH563EE Čierna atramentová kazeta HP 301XL
Priemerná výdatnosť kazety 480 strán*
CH562EE Trojfarebná atramentová kazeta HP 301
Priemerná výdatnosť kazety 165 strán*
CH564EE Trojfarebná atramentová kazeta HP 301XL
Priemerná výdatnosť kazety 330 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
Q8008A Zdokonalený lesklý fotografický papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -60 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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