Multifunkční zařízení HP Deskjet 3070A e-All-in-One

Multifunkční zařízení HP Deskjet 3070A e-All-in-One je
určeno pro uživatele v domácnostech a domácích
kancelářích, kteří vyžadují cenově dostupný bezdrátový
tisk pomocí samostatných inkoustových kazet s možností
pohodlného tisku z mobilních zařízení pomocí funkce HP
ePrint.

Snadný bezdrátový tisk nebo tisk prostřednictvím
e-mailu s mobilním tiskem HP ePrint.1,2
● Snadný tisk a sdílení – připojte se k bezdrátové síti
pomocí technologie HP Auto Wireless Connect.1,3
● Objevte kouzlo volnosti se službou mobilního tisku
HP ePrint, která vám umožní tisknout téměř kdekoli.2
● Tiskněte e-maily, fotografie, webové stránky a další
přímo z vašeho zařízení iPad®, iPhone® nebo iPod
touch® pomocí funkce AirPrint™.4
● Pomocí aplikací pro mobilní tisk společnosti HP
můžete tisknout bezdrátově přímo z vašeho
smartphonu.5

Tiskněte a kopírujte s cenově dostupnými
samostatnými inkousty HP.

S jediným stylovým a snadno použitelným
zařízením můžete tisknout, skenovat
i kopírovat.
● Snadný tisk, skenování a kopírování s intuitivními
tlačítky a pohodlným černobílým displejem.
● Tisk vysoce kvalitních každodenních dokumentů
s rychlostí ISO (srovnatelná s laserovými
tiskárnami) až 8 str./min černobíle a 7,5 str./min
barevně.
● Elegantní a stylový design šetřící prostor zajišťuje,
že se toto multifunkční zařízení e-all-in-one vejde na
poličku nebo knihovnu a téměř kamkoli jinam.
● Šetřete energii s touto multifunkční e-All-in-One HP
Deskjet tiskárnou s certifikací ENERGY STAR®.

● Tiskněte s cenově dostupnými a samostatně
vyměnitelnými tiskovými kazetami; volitelné kazety XL
pro častý tisk.6
● Tiskněte a kopírujte všechno od e-mailů a webových
stránek po každodenní dokumenty, domácí úkoly
a kreativní projekty.
● Tiskněte kalendáře, hry, záznamníky a další bez
použití počítače pomocí funkce HP Quickforms.
● Používejte originální tiskové kazety HP, které vám
zajistí vysokou kvalitu, spolehlivý tisk a kopírování.

● Navrženo s ohledem na životní prostředí – vyrobeno s 25% podílem
recyklovaných plastů.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Více
informací najdete na našich webových stránkách.
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Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu.

Vyžaduje připojení tiskárny k Internetu. Funkci lze využívat prostřednictvím jakéhokoli zařízení s přístupem k Internetu a e-mailu. Doba tisku se může lišit. Seznam
podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na stránkách www.hp.com/go/eprintcenter.
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Technologie HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná pro všechny konfigurace systému. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese hp.com/go/autowirelessconnect.

Podporuje zařízení se systémem iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS a 3. a 4. generace přehrávače iPod touch) podporující multitasking. Funkce AirPrint a zařízení se
systémem iOS 4.2 vyžadují připojení k tiskárně pomocí bezdrátového síťového připojení 802.11. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iPad,
iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
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Podrobnosti o kompatibilních zařízeních naleznete na adrese www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
Vysokokapacitní kazety nejsou součástí balení, je třeba je zakoupit samostatně.

Multifunkční zařízení HP Deskjet 3070A e-All-in-One

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Funkce

Tisk, kopírování, skenování

Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Monitor

5cm displej LCD (čenobílý)

Počet tiskových kazet

4 (1 pro černou, azurovou, purpurovou, žlutou)

Software

HP Photo Creations

Standardní připojitelnost

Vysokorychlostní USB 2.0; WiFi 802.11n

Podpora bezdrátového připojení

ano

Možnost mobilního tisku

HP ePrint, Apple AirPrint™; Může vyžadovat aktualizaci firmwaru, aby
byla zajištěna kompatibilita s technologií AirPrint™. Tuto aktualizaci si
můžete stáhnout z webu http://www.hp.com/go/support.

Standardní tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI, PML

Rozlišení při tisku

Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 600 dpi (při tisku z počítače);
Barevně (nejlepší): Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při
barevném tisku z počítače na vybrané fotografické papíry HP a
vstupním rozlišení 1 200 dpi)

Rychlost tisku

Černá (ISO): Až 8 str./min; Barevně (ISO): Až 7,5 str./min

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ano (až 216 x 297 mm)
Automatický senzor papíru: Ne.
Podpora přímého tisku: Ne.

Pracovní využití

Až 1 000 stran

funkce pro faxování

Faxování: Ne.

Typ skeneru/Technologie

Ploché provedení; Kontaktní obrazový senzor (CIS)

Vstupní režimy skenování

Skenování pomocí čelního panelu

Rozlišení skeneru

Hardware: Až 1 200 x 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi; Rozšířené
rozlišení skenování: Až 19 200 dpi

Bitová hloubka/Úrovně odstínů šedé

24bitová; 256

Maximální velikost skenování

216 x 297 mm

Rozlišení kopírování

Černý text a grafika: Až 600 dpi; Barva: Až 600 dpi

Rychlost kopírování

Černá (ISO): Až 7 kopií/min; Barevně (ISO): Až 5,5 kopie/min

Maximální počet kopií

Až 30 kopií

Kopírovací zařízení – změna
velikosti
Podporované formáty médií

25 až 400 %

Vlastní velikosti médií

76 x 127 až 216 x 356 mm

Podporovaná gramáž médií

A4: 75 až 90 g/m²; obálky: 75 až 90 g/m²; karty: až 200 g/m²;
fotografie 10 × 15 cm: až 300 g/m²

Manipulace s papírem - Standardní
vstup

Vstupní zásobník na 80 listů; Výstupní zásobník na 15 listů;
Možnosti duplexního tisku: Žádný (nepodporován); Podavač obálek:
Ne.; Standardní zásobníky papíru: 1;
Kapacita vstupu: Maximální vstupní kapacita: Až 80 listů, Až 40 listů
fólie, Až 5 obálek
Kapacita výstupu: Maximální výstupní kapacita: Až 10 listů fotografický
papír

Minimální požadavky na systém

Počítač: Microsoft® Windows® 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
procesor o kmitočtu 1 GHz, 2 GB místa na pevném disku, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB, prohlížeč Internet
Explorer; Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor
o kmitočtu 800 MHz, 2 GB místa na pevném disku, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB, prohlížeč Internet
Explorer; Windows® XP (SP3) a vyšší (pouze 32bitový systém): jakýkoli
procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní o kmitočtu
233 MHz a vyšším, 512 MB místa na pevném disku, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB, prohlížeč Internet
Explorer 6 nebo vyšší.;
Mac: Mac OS X v10.5 nebo v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 nebo
procesor Intel® Core™; 500 MB místa na pevném disku; jednotka
CD-ROM/DVD; webový prohlížeč; port USB

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm);
DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm);
300 x 100 mm; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm

Kompatibilní operační systémy

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3) nebo
vyšší (pouze 32bitová verze), Mac OS X v10.5 nebo v10.6

Splňuje normu ENERGY STAR

ano

Typ zdroje napájení:Vestavěný zdroj napájení
Požadavky na napájení:Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotřeba:14,92 W (při provozu), 2,58 W (pohotovostní režim), 0,7 W
(režim spánku), 0,22 W (vypnuto)
Rozměry produktu
š x h x v:435 x 301 x 145 mm
Hmotnost produktu
5 kg
Co je obsaženo v krabici
CQ191B Tiskárna HP Deskjet 3070A e-All-in-One (B611a), černá,
azurová, purpurová a žlutá inkoustová kazeta HP 364, kabel USB, disk
CD se softwarem HP, instalační příručka, referenční příručka, napájecí
kabel
Záruka
Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a
podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.
Země původu
Vyrobeno v Číně
Spotřební materiál
CB316EE Černá inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 250 stran*
CB318EE Azurová inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 300 stran*
CB319EE Purpurová inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 300 stran*
CB320EE Žlutá inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 300 stran*
CN684EE Černá inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 550 stran*
CB323EE Azurová inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 750 stran*
CB324EE Purpurová inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 750 stran*
CB325EE Žlutá inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 750 stran*
C5977B Zářivě bílý papír HP do inkoustových tiskáren – 250 listů / A4 /
210 x 297 mm
CHP710 Papír HP pro zařízení All-in-One – 500 listů / A4 / 210 mm x
297 mm
Q8008A Lesklý fotografický papír HP Advanced Glossy Photo Paper – 60
listů, 10 x 15 cm, pro tisk bez okrajů
* Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu.
Možnosti služeb a podpory
UG187E – 3letý balíček služeb HP se standardní výměnou multifunkčních
zařízení (dostupný ve všech zemích Evropy, Blízkého Východu a Afriky)
UG062E – 3letý balíček služeb HP s výměnou multifunkčních zařízení
v následující den (dostupný v těchto zemích: Belgie, Česká republika,
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie).
Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.
Napájení

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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