HP Deskjet 3070A többfunkciós nyomtató

A HP Deskjet 3070A többfunkciós nyomtatót olyan
otthoni és otthoni irodai felhasználóknak szánjuk, akik
elérhető árú vezeték nélküli nyomtatási megoldást
keresnek különálló tintákkal, és szeretnének kényelmesen
mobil eszközről nyomtatni a HP ePrint szolgáltatással.

Egyszerű vezeték nélküli nyomtatás – vagy
nyomtasson e-mailen keresztül a HP ePrint mobil
nyomtatási szolgáltatással.1,2

Nyomtatás, beolvasás és másolás, egyetlen
elegáns és könnyen kezelhető eszközzel.
● Könnyű nyomtatás, beolvasás és másolás az intuitív
gombokkal és a kényelmes monokróm kijelzővel.

● Könnyű nyomtatás és megosztás – csatlakoztassa
vezeték nélküli hálózatához a HP Auto Wireless
Connect szolgáltatással.1,3
● A HP ePrint mobilnyomtatási alkalmazásokkal
gyakorlatilag bárhonnan nyomtathat.2

● Nyomtasson mindennapi dokumentumokat jó
minőségben, a lézerrel összemérhető ISO
sebességgel: percenként akár 8 fekete-fehér vagy
7,5 színes oldalt.

● Az AirPrint™ szolgáltatással közvetlen iPad®,
iPhone® vagy iPod touch® eszközről nyomtathat
e-maileket, weblapokat és még sok mást.4

● Ez a modern és elegáns, helytakarékos kivitelű
többfunkciós nyomtató elfér a polcon is, vagy szinte
bárhol máshol.

● A HP mobil nyomtatási alkalmazásainak
használatával vezeték nélkül, közvetlenül
okostelefonról nyomtathat.5

● Ezzel az ENERGY STAR® minősítésű HP Deskjet
többfunkciós nyomtatóval energiát takaríthat meg.

Nyomtasson és másoljon elérhető árú különálló
HP tintákkal.
● Nyomtasson elérhető árú, külön cserélhető
tintapatronokkal; opcionális XL tintapatronok a
gyakori nyomtatáshoz.6
● Mindenhonnan nyomtathat és másolhat, az
e-mailektől és a weblapoktól a mindennapi
dokumentumokon át az otthoni és kreatív projektekig.
● A HP Quickforms segítségével számítógép nélkül
nyomtathat naptárakat, játékokat, jegyzetpapírt és
még sok mást.
● Az eredeti HP tintapatronok kiemelkedő minőségű és
megbízható nyomtatást és másolást biztosítanak.

● Környezettudatos tervezés – 25%-ban újrahasznosított műanyagból
készült.

ENERGY STAR® minősítés

A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.
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A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.

A nyomtatóhoz internetcsatlakozást igényel. A funkció minden internethez és e-mailhez alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. A támogatott
dokumentum- és képtípusok listája a www.hp.com/go/eprintcenter oldalon érhető el.
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A HP Auto Wireless Connect nem feltétlenül érhető el minden rendszerkonfigurációhoz. A kompatibilitásról való információkkal kapcsolatban látogasson el a
hp.com/go/autowirelessconnect címre.

4

Támogatja a többfeladatos munkavégzést támogató iOS 4.2 eszközöket (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS és 3. és 4. generációs iPod touch). Az AirPrint szolgáltatás és az iOS
4.2 eszközök 802.11 vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek a nyomtatóhoz. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye. Az iPad, az iPhone és az iPod touch
az Apple Inc. Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett védjegye.
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Kompatibilis eszközökkel kapcsolatos részletek: www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
A nagy teljesítményű tintapatronok nem tartozékok, kérjük, vásárolja meg őket külön.
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MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Képernyő

5 cm-es LCD (monokróm)

Nyomtatópatronok száma

4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Szoftver

HP Photo Creations

Szabvány csatlakoztathatóság

Nagy sebességű USB 2.0, WiFi 802.11n

Vezeték nélküli használat

Igen

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, Apple AirPrint™; Az AirPrint™-kompatibilitáshoz
firmware-frissítésre lehet szükség, mely letölthető a
http://www.hp.com/go/support címről

Szabvány nyomtató-parancsnyelvek

HP PCL 3 GUI, PML

Nyomtatási felbontás

Fekete (legjobb): Akár 1200 x 600 dpi felbontású nyomatok
(számítógépről nyomtatva); Színes (legjobb): Max. 4800 x 1200
optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén

Nyomtatási sebesség

Fekete (ISO): Akár 8 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 7,5 oldal
percenként

Nyomtatási képességek

Szegély nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm)
Automatikus papírérzékelő: Nem
Közvetlen nyomtatás támogatása: Nem

Terhelhetőség

Max. 1000 oldal

faxolási jellemzők

Faxolás: Nem

Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők

Síkágyas; Contact Image Sensor (CIS) technológia

Lapolvasási bevitel

Előlapi lapolvasás

Beolvasás felbontása

Hardver: Max. 1200 x 1200 dpi; Optikai: Max. 1200 dpi; Megnövelt
lapolvasási felbontás: Legfeljebb 19 200 dpi

Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei

24 bites; 256

Maximális beolvasási méret

216 x 297 mm

Másolási felbontás

Fekete szöveg és grafika: Legfeljebb 600 dpi; Szín: Legfeljebb 600 dpi

Másolás sebessége

Fekete (ISO): Akár 7 másolat percenként; Színes (ISO): Akár 5,5 másolat
percenként

Maximális példányszám

Legfeljebb 30 másolat

Átméretezés fénymásolással

25–400%

Támogatott hordozóméretek

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

Egyedi hordozóméretek

76 x 127 – 216 x 356 mm

Hordozó támogatott súlya

A4: 75–90 g/m²; borítékok: 75–90 g/m²; kártya/kartoték: max. 200
g/m²; 10 x 15 cm-es fénykép: max. 300 g/m²

Bemeneti papírvezető (tartozék)

80 lapos adagolótálca; 15 lapos kimeneti papírtartó;
Kétoldalas lehetőségek: Nincs (nem támogatott); Borítékadagoló: Nem;
Szabványos papírtálcák: 1;
Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Akár 80 lap,
Akár 40 lap írásvetítő fóliák, Akár 5 boríték
Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 10 lap
fényképpapír

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites
(x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB port, Internet
Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites
(x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB port, Internet
Explorer; Windows® XP (SP3) vagy újabb (csak 32 bites): bármilyen
Intel® Pentium® II, Celeron® vagy kompatibilis processzor, 233 MHz-es
vagy gyorsabb, 512 MB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet
Explorer 6 vagy újabb.;
Mac: Mac OS X v10.5 vagy v10.6: PowerPC G4, G5 vagy Intel®
Core™ processzor; 500 MB szabad merevlemez-terület;
CD-ROM-/DVD-meghajtó; Webböngésző; USB-port

Kompatibilis operációs rendszerek

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3) vagy
újabb (csak 32 bites), Mac OS X v10.5 vagy v10.6

ENERGY STAR minősítés

Igen

Tápegység típusa:Beépített tápegység
Tápellátási igény:Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Energiafogyasztás:14,92 W (működés közben), 2,58 W (készenlétben),
0,7 W (alvó üzemmódban), 0,22 W (manuálisan kikapcsolva)
A termék mérete
széles x mély x magas:435 x 301 x 145 mm
A termék tömege
5 kg
A doboz tartalma
CQ191B HP Deskjet 3070A e-All-in-One (B611a), HP 364 fekete,
ciánkék, bíborvörös és sárga tintapatronok, USB-kábel, HP szoftver CD,
üzembe helyezési útmutató, felhasználói kézikönyv, tápkábel
Garancia
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.
Származási ország
Gyártási hely: Kína
Kellékek
CB316EE HP 364 fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 250 oldal*
CB318EE HP 364 ciánkék tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 300 oldal*
CB319EE HP 364 magenta tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 300 oldal*
CB320EE HP 364 sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 300 oldal*
CN684EE HP 364XL fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 550 oldal*
CB323EE HP 364XL ciánkék tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 750 oldal*
CB324EE HP 364XL magenta tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 750 oldal*
CB325EE HP 364XL sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 750 oldal*
C5977B HP fényes fehér tintasugaras papír – 250 lap / A4 / 210x 297
mm
CHP710 HP többfunkciós nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
Q8008A HP speciális fényes fotópapír - 60 lap/10 x 15 cm, szegély
nélküli
*A nyomtatható oldalak számát lásd a
www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék
csomagolásán
Szolgáltatási és támogatási
UG187E – HP 3 éves Care Pack garancia multifunkciós nyomtatókhoz
lehetőségek
standard cserével (minden európai, közel-keleti és afrikai országban
elérhető)
UG062E – HP éves Care Pack garancia multifunkciós nyomtatókhoz
következő napi cserével (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában,
Finnországban, Franciaországban, Németországban, Írországban,
Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában,
Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban,
a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon,
Lengyelországban, Szlovákiában).
A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.
Áramellátás
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