Imprimantă HP Deskjet 1050A All-in-One

Echipamentul HP Deskjet 1050A All-in-One este proiectat
pentru utilizatorii de acasă care îşi doresc un dispozitiv
all-in-one compact şi accesibil, cu comenzi simple şi
intuitive, care permite imprimări, scanări şi copieri rapide
şi simple ale documentelor uzuale.

Imprimaţi, scanaţi şi copiaţi cu un echipament
compact, accesibil şi uşor de utilizat.
● Faceţi de toate – imprimaţi, scanaţi şi copiaţi acasă
cu acest echipament all-in-one accesibil şi simplu de
utilizat.
● Design compact, economisind spaţiu, şi stil atractiv,
potrivit pentru utilizarea în orice cameră.
● Obţineţi rezultate de înaltă calitate indiferent ce
imprimaţi sau copiaţi – ideal pentru documente de zi
cu zi.
● Începeţi imediat – este simplu de configurat şi se
instalează chiar după scoaterea din cutie, în doar
câteva minute.

Reduceţi consumul de energie şi economisiţi
resursele – conceput cu gândul la protejarea
mediului.
● Economisiţi energie cu acest echipament
multifuncţional, certificat ENERGY STAR®.
● Economisiţi bani şi resurse – designul cu consum
redus înjumătăţeşte consumul de energie în
comparaţie cu produsele anterioare.
● Beneficiaţi de reciclare gratuită şi simplă - cartuşele
returnate prin programul HP Planet Partners3 sunt
reciclate cu responsabilitate.

Bucuraţi-vă de performanţele fiabile şi accesibile
ale celei mai vândute mărci de imprimante din
lume.1
● Cu HP Deskjet aveţi siguranţa performanţelor fiabile
şi convenabile – de peste 20 de ani este cea mai
vândută marcă de imprimante din lume.1
● Imprimaţi mai multe pagini folosind cartuşele de
cerneală opţionale de mare capacitate.2
● Garanţia limitată de un an plus sfaturile şi asistenţa
HP Total Care vă aduc liniştea sufletească.

● Energie redusă: modul Repaus este comparabil cu alimentarea unui radio
cu ceas.
● Cartuşele HP originale conţin până la 70% plastic reciclat.1

Certificat ENERGY STAR®
1Cartuşe HP 301 originale.

Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de
imprimare. Aflaţi cum pe site-ul nostru Web.

1Rezultate bazate pe datele IDC privind livrarea de produse inkjet de pe parcursul anului 2010.

2Comparativ cu cartuşele de cerneală HP 301 (cartuşele XL nu sunt incluse, se achiziţionează separat); bazat pe randamentele publicate de HP, randamentul real variază pe
baza imprimantei utilizate, a imaginilor imprimate şi a altor factori (accesaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3Returnarea şi reciclarea cartuşelor de cerneală HP este disponibilă în 49 de ţări şi teritorii din întreaga lume, acoperind 88% din pieţele vizate; pentru detalii, consultaţi
www.hp.com/recycle.

Imprimantă HP Deskjet 1050A All-in-One

SPECIFICAŢII TEHNICE
Funcţii
Tehnologie de imprimare
Număr de cartuşe de imprimare
Conectivitate standard
Capabilitate wireless
Limbaje de imprimantă standard
Rezoluţie de imprimare

Viteză de imprimare
Capabilităţi de imprimare

Volum de lucru
Tip scanare/Tehnologie
Moduri de intrare scanare
Rezoluţie de scanare
Adâncime biţi/Nivele de gri
Dimensiune maximă scanare
Rezoluţie copie
Viteză de copiere
Număr maxim de copii
Tipuri suport acceptate
Dimensiuni de suporturi acceptate
Greutate acceptată pentru suporturi
Manipulare standard hârtie/intrare

Cerinţe minime de sistem

Sisteme de operare compatibile
Certificat ENERGY STAR

Imprimare, copiere, scanare
HP Thermal Inkjet
2 (1 negru, 1 tricolor)
1 USB 2.0 de mare viteză
Nu
HP PCL 3 GUI
Negru (optim): Redare cu până la 600 x 600 dpi (în cazul imprimării de
la un computer); Culoare (optim): Până la 4800 x 1200 dpi color
optimizat (când se imprimă de la un computer pe anumite tipuri de
hârtie foto HP, cu 1200 dpi la intrare)
Negru (ISO): Până la 5,5 ppm; Color (ISO): Până la 4 ppm
Imprimare fără chenar: Nu
Senzor automat de hârtie: Nu
Coli de probe foto acceptate: Nu
Imprimare directă acceptată: Nu
Până la 1000 pagini
Plan; Contact Image Sensor (CIS)
Scanare de la panoul frontal
Hardware: Până la 1200 x 1200 dpi; Optic: Până la 1200 dpi;
24 biţi; 256
216 x 297 mm
Text şi imagini în negru: Până la 600 dpi optimizat (pentru intrare la
300 dpi); Color: Până la 600 dpi optimizat (pentru intrare la 300 dpi)
Negru (ISO): Până la 4,5 cpm; Color (ISO): Până la 2,5 cpm
Până la 10 copii
Hârtie (pentru broşuri, inkjet, simplă), hârtie foto, plicuri, etichete, hârtie
pentru felicitări, folii transparente
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
A4, plicuri HP: 75 - 90 g/m²; hârtie pentru felicitări HP: până la 200
g/m²; hârtie foto HP 10 x 15 cm: până la 280 g/m²
Tavă de intrare de 60 de coli; Tavă de ieşire de 25 de coli;
Opţiuni duplex: Niciunul (neacceptat); Alimentator de plicuri: Nu; Tăvi
de hârtie standard: 1;
Capacităţi de intrare: Capacitate maximă de intrare: Până la 60 de coli,
Până la 15 coli folii transparente, Până la 5 plicuri
Capacităţi de ieşire: Capacitate maximă de ieşire: Până la 20 de coli
hârtie foto
PC: Microsoft® Windows® 7: procesor de 1 GHz, 32 de biţi (x86) sau
64 de biţi (x64), RAM de 1 GB (32 de biţi) sau de 2 GB (64 de biţi),
600 MB de spaţiu pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune
de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesor de
800 MHz, 32 de biţi (x86) sau 64 de biţi (x64), 700 MB de spaţiu pe
hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB,
Internet Explorer; Windows® XP (SP2) sau superior (numai pe 32 de
biţi): orice procesor Intel® Pentium® II, Celeron® sau compatibil, 233
MHz sau superior, 250 MB de spaţiu pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 6
sau superior;
Mac: Mac OS X v10.5 sau v10.6: procesor PowerPC G4, G5 sau Intel®
Core™; 500 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet; port USB
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2) sau
superior (numai pe 32 de biţi); Mac OS X v10.5 sau v10.6
Da

Tip sursă de alimentare:Externă
Cerinţe de alimentare:Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consum de energie:10 W (activ), 2,4 W (standby), 1,28 W (repaus),
0,3 W (oprire manuală)
Dimensiunile produsului
l x a x î:427 x 406 x 249 mm (tăvi deschise)
Greutate produs
3,6 kg
Ce se găseşte în cutie
CQ198B HP Deskjet 1050A All-in-One (J410g), cartuş de cerneală HP
301 negru, cartuş de cerneală HP 301 tricolor, CD cu software HP, ghid
de configurare, ghid de referinţă, sursă şi cablu de alimentare
Garanţie
Un an garanţie standard limitată pentru hardware. Garanţia şi opţiunile
de asistenţă variază în funcţie de produs şi reglementările legislative
locale.
Ţara de origine
Produs în China.
Consumabile
CH561EE Cartuş de cerneală HP 301 negru
Capacitateea medie a cartuşului 190 pagini*
CH563EE Cartuş de cerneală HP 301XL negru
Capacitateea medie a cartuşului 480 pagini*
CH562EE Cartuş de cerneală HP 301 tricolor
Capacitateea medie a cartuşului 165 pagini*
CH564EE Cartuş de cerneală HP 301XL tricolor
Capacitateea medie a cartuşului 330 pagini*
C5977B Hârtie inkjet HP alb strălucitor - 250 coli/A4/210 x 297 mm
CHP710 Hârtie HP All-in-One pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x
297 mm
Q8008A Hârtie foto HP Advanced lucioasă - 60 coli/10 x 15 cm fără
margini
*Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau consultaţi ambalajul
produsului
Opţiuni de service şi asistenţă
UG187E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire standard pentru imprimante
multifuncţionale
UG062E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire în ziua următoare pentru
imprimante multifuncţionale
UG235E HP Care Pack, 3 ani, asistenţă cu returnare la depozit pentru
imprimante multifuncţionale. (UG187E: Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia,
Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie. UG062E: la fel ca
UG187E plus Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia.
UG235E: Numai ţările baltice, Bulgaria, Republica Cehă, Dom Tom,
EEM, Cipru, Ungaria, Israel, Malta, MEMA, Moldova, Polonia,
România, Africa de Sud, Rusia, Slovacia, Slovenia, Turcia).
Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente
IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi
adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.
Alimentare curent

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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