HP Deskjet 3070A e-All-in-One printeris

HP Deskjet 3070A e-All-in-One printeris ir paredzēts
mājas un mājas biroja lietotājiem, kas vēlas iegūt
pieejamu bezvadu drukāšanu, izmantojot individuālas
tintes, kā arī iespēju drukāt no jebkuras mobilas ierīces,
izmantojot HP ePrint.

Iegūstiet vienkāršu bezvadu drukāšanu — vai
drukājiet no e-pasta, izmantojot HP ePrint mobilo
drukāšanu.1,2

Paveiciet to visu, izmantojot vienu modernu un
ērtu ierīci — drukājiet, skenējiet un kopējiet.
● Izbaudiet vienkāršu drukāšanu, skenēšanu un
kopēšanu, izmantojot intuitīvas pogas un ērto
monohromo displeju.

● Izbaudiet vienkāršu drukāšanu un koplietošanu —
pievienojiet bezvadu tīklam, izmantojot HP
automātisko bezvadu savienojumu.1,3

● Drukājiet augstas kvalit. dokumentus ar ISO (salīdz.
ar lāzerprinteri) ātrumu līdz pat 8 lpp./min.
melnb./7,5 lpp./min. krāsu dokumentiem.

● Atklājiet HP ePrint mobilās drukāšanas sniegto
brīvību — tagad varat drukāt gandrīz no jebkuras
atrašanās vietas.2

● Pateicoties ierīces modernajam un pievilcīgi
kompaktajam dizainam, to var ērti novietot uz
sienas plaukta vai grāmatu plauktā, vai jebkur citur
jūsu mājā.

● Ar AirPrint™ varat drukāt e-pastus, fotoattēlus,
tīmekļa lapas un daudz ko citu tieši no sava iPad®,
iPhone® vai iPod Touch®.4

● Ietaupiet enerģiju, izmantojot šo ENERGY STAR®
kvalificēto HP Deskjet e-All-in-One printeri.

● Drukājiet tieši no viedtālruņa, izmantojot bezvadu
tīklu un HP mobilās drukāšanas
lietojumprogrammas.5

Drukājiet un kopējiet, izmantojot izdevīgās
individuālās HP tintes.
● Drukājiet, izmantojot izdevīgas, individuāli
nomaināmas tintes kasetnes; papildu XL kasetnes
regulārai drukāšanai.6
● Drukājiet un kopējiet pilnīgu visu — e-pastus un
tīmekļa lapas, ikdienas dokumentus, mājas darbus un
citus radošus projektus.
● Ar HP Quickforms varat drukāt kalendārus, spēles un
piezīmjpapīru, neizmantojot datoru.
● Izvēlieties oriģinālās HP drukas kasetnes, lai iegūtu
uzticamu augstas kvalitātes drukāšanu un kopēšanu.

● Izstrādāts, rūpējoties par vidi — izgatavots no 25% pārstrādātas
plastmasas.

ENERGY STAR® kvalificēts

Lūdzu, nodrošiniet datora aparatūras un drukāšanas materiālu atkārtotu pārstrādi.
Uzziniet par to vairāk mūsu tīmekļa vietnē.
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Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam.

Nepiec. interneta savien. ar printeri. Funk. darbojas ar jebkāda veida ierīci, kurā iespējota interneta sav. vai e-pasta opcija. Drukas laiks var mainīties. Lai iegūtu sarakstu, kurā
norādīti atbalstītie dokumentu un attēlu veidi, sk. www.hp.com/go/eprintcenter.
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HP automātiskais bezvadu savienojums var nebūt pieejams atsevišķās sistēmas konfigurācijās. Saderības informāciju meklējiet vietnē hp.com/go/autowirelessconnect.

Atbalsta iOS 4.2 ierīces (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS un 3. un 4. paaudzes iPod Touch), kuras atbalsta vairākuzdevumu režīmu. AirPrint un iOS 4.2 ierīcēm nepieciešams
802.11 bezvadu tīkla savienojums ar printeri. AirPrint un AirPrint logotipi ir Apple Inc. preču zīmes. iPad, iPhone un iPod Touch ir Apple Inc. preču zīmes ASV un citās valstīs.
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Informācijai par saderīgām ierīcēm sk. www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
Augstas ietilpības tintes kasetnes neietilpst komplektācijā, tās jāiegādājas atsevišķi.

HP Deskjet 3070A e-All-in-One printeris

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Funkcijas

Drukā, kopē, skenē

Drukas tehnoloģija

HP Thermal Inkjet

Displejs

5 cm LCD (monohroms)

Drukas kasetņu skaits

4 (1 melna, 1 ciāna, 1 fuksīna, 1 dzeltena)

Programmatūra

HP Photo Creations progr.

Standarta savienojamība

Ātrdarbīgs USB 2.0; WiFi 802.11n

Bezvadu sakaru iespējas

Jā

Mobila drukas iespēja

HP ePrint, Apple AirPrint™; Saderībai ar AirPrint™ var būt nepieciešams
atjaunināt programmaparatūru, lejupielādējot to no vietnes
http://www.hp.com/go/support

Standarta printera valodas

HP PCL 3 GUI, PML

Drukas izšķirtspēja

Melns (vislabākā): Līdz 1200 x 600 dpi teksta izvadei (drukājot no
datora); Krāsu (vislabākā): Līdz 4800 x 1200 optimizētiem dpi krāsu
režīmā (kad tiek drukāts no datora uz speciāla HP foto papīra un 1200
ievades dpi).

Drukas ātrums

Melns (ISO): Līdz 8 lpp./min.; Krāsu (ISO): Līdz 7,5 lpp./min.

Drukas ietilpība

Bezmalu drukāšana: Jā (līdz 216 × 297 mm)
Automātisks papīra sensors: Nav
Atbalsta tiešo drukāšanu: Nav

Ekspluatācijas cikls

Līdz 1000 lapām

faksa funkcijas

Faksu pārraide: Nav

Skenera veids/Tehnoloģija

Plakanvirsma; Kontakta attēlu sensors (CIS)

Skenēšanas ievades režīmi

Priekš. paneļa skenēšana

Skenēšanas izšķirtspēja

Aparatūra: Līdz 1200 × 1200 dpi; Optisks: Līdz 1200 dpi; Uzlabota
skenēšanas izšķirtspēja: Līdz 19 200 dpi

Bitu dziļums/Pelēkās krāsas līmeņi

24 bitu; 256

Maksimālais skenēšanas izmērs

216 x 297 mm

Kopijas izšķirtspēja

Melns teksts un grafika: Līdz 600 dpi; Krāsa: Līdz 600 dpi

Kopēšanas ātrums

Melns (ISO): Līdz 7 k./min.; Krāsu (ISO): Līdz 5,5 k./min.

Maksimālais kopiju skaits

Līdz 30 kopijām

Kopētāja izmēru maiņa

25 līdz 400%

Atbalstītie materiālu formāti

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

Pielāgoti apdrukas materiāla izmēri

76 x 127 līdz 216 x 356 mm

Atbalstītais materiālu svars

A4: 75 līdz 90 g/m²; aploksnes: 75 līdz 90 g/m²; kartītes: līdz 200
g/m²; 10 × 15 cm foto: līdz 300 g/m²

Papīra apstrāde standarta/ievade

80 lapu ievades paplāte; 15 lapu izvade;
Dupleksa opcijas: Nav (nav piemērots); Aplokšņu padevējs: Nav;
Standarta papīra padeves: 1;
Ievades ietilpība: Maksimālā ievades ietilpība: Līdz 80 lapām, Līdz 40
lapām kodoskopa plēves, Līdz 5 aploksnēm
Izvades ietilpība: Maksimālā izvades ietilpība: Līdz 10 lapām fotopapīrs

Minimālās sistēmas prasības

Dators: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64)
procesors, 2 GB brīvas vietas cietajā diskā, CD-ROM/DVD diskdzinis vai
interneta savienojums, USB ports, Internet Explorer; Windows Vista®:
800 MHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors, 2 GB brīvas vietas
cietajā diskā, CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums, USB
ports, Internet Explorer; Windows® XP (SP3) vai jaunāka (tikai 32 bitu):
jebkurš Intel® Pentium® II, Celeron® vai saderīgs procesors, 233 MHz
vai jaudīgāks, 512 MB brīvas vietas cietajā diskā, CD-ROM/DVD
diskdzinis vai interneta savienojums, USB ports, Internet Explorer 6 vai
jaunāka versija.;
Mac: Mac OS X v10.5 vai v10.6: PowerPC G4, G5 vai Intel® Core™
procesors; 500 MB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD diskdzinis;
Tīmekļa pārlūkprogramma; USB ports

Saderīgas operētājsistēmas

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3) vai
jaunāka (tikai 32 bitu), Mac OS X v10.5 vai v10.6

ENERGY STAR kvalificēts

Jā

Strāvas padeves veids:Iebūvēts barošanas bloks
Strāvas prasības:Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/10%), 50/60Hz (+/- 3Hz)
Enerģijas patēriņš:14,92 vati (aktīvs), 2,58 vati (dīkstāve), 0,7 vati (miega
režīms), 0,22 vati (manuāli izslēgts)
Izstrādājuma izmēri
p x d x a:435 x 301 x 145 mm
Produkta svars
5 kg
Kas atrodas iepakojumā
CQ191B HP Deskjet 3070A e-All-in-One (B611a), HP 364 melnās,
ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetnes, USB kabelis, HP
programmatūras kompaktdisks, uzstādīšanas rokasgrāmata, uzziņas
rokasgrāmata, barošanas kabelis
Garantija
Viena gada standarta ierobežotā HP aparatūras garantija. Garantijas un
atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no produkta, valsts un vietējās
likumdošanas.
Izcelsmes valsts
Produkts ražots Ķīnā
Materiāli
CB316EE HP 364 Black Ink Cartridge
CB318EE HP 364 Cyan Ink Cartridge
CB319EE HP 364 Magenta Ink Cartridge
CB320EE HP 364 Yellow Ink Cartridge
CN684EE HP 364XL Black Ink Cartridge
CB323EE HP 364XL Cyan Ink Cartridge
CB324EE HP 364XL Magenta Ink Cartridge
CB325EE HP 364XL Yellow Ink Cartridge
C5977B HP spilgti balts strūklprintera papīrs-500 lapas/A4/210 x 297
mm
CHP710 HP viss vienā drukas papīrs-500 lapas/A4/210 x 297 mm
Q8008A HP uzlabots glancēts foto papīrs-60 lapas/10 x 15 cm bez
apmales
*Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet
www.hp.com/go/learnaboutsupplies vai skatiet produkta iesaiņojumu
Servisa un atbalsta iespējas
UG187E - HP trīs gadu apkopes komplekts ar standarta apmaiņu
daudzfunkcionālajiem printeriem (pieejams visā Eiropas, Tuvo Austrumu,
Āfrikas valstīs)
UG062E - HP trīs gadu apkopes komplekts ar nākamās dienas apmaiņu
daudzfunkcionālajiem printeriem (pieejams Austrijā, Beļģijā, Dānijā,
Somijā, Francijā, Vācijā, Īrija, Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē,
Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, AK, Čehijas Republikā, Grieķijā, Ungārijā,
Polijā, Slovākijā).
Paļaujieties uz uzticamo atbalstu, lai izveidotu vislabākos iespējamos attēlus. Mēs varam palīdzēt jums
uzlabot savu drukāšanas un attēlveidošanas vidi, aizsargāt investīcijas IT jomā, kā arī veicināt jūsu
uzņēmuma izaugsmi — tas viss pateicoties mūsu izdevīgajam, kvalificētajam un īpaši jūsu vajadzībām
piemērotajam atbalstam, kas tiek nodrošināts HP Care Pack pakalpojumu ietvaros.
Spriegums

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet mūsu vietni http://www.hp.com
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