Tlačiareň HP Deskjet 1050A All-in-One

Zariadenie HP Deskjet 1050A All-in-One je navrhnuté pre
domácich používateľov, ktorí hľadajú kompaktné a
dostupné zariadenie typu všetko v jednom s
jednoduchými, intuitívnymi ovládačmi, ktoré umožňujú
rýchlu a jednoduchú tlač, skenovanie a kopírovanie
bežných dokumentov.

Tlačte, skenujte a kopírujte s jedným
kompaktným, dostupným a jednoducho
použiteľným zariadením.
● Pomocou tohto dostupného zariadenia s
jednoduchým používaním môžete všetko – tlačiť,
skenovať a kopírovať priamo z vášho domova.
● Kompaktný dizajn, ktorý šetrí miesto a atraktívny štýl
znamená, že môže byť používaná v akejkoľvek
miestnosti.
● Získajte výsledky vysokej kvality pri akejkoľvek tlači
alebo kopírovaní – ideálne pre každodenné
dokumenty.

Znižuje spotrebu energie a šetrí zdroje –
navrhnutý s ohľadom na životné prostredie.
● Šetrite energiu s týmto kvalifikovaným ENERGY
STAR® zariadením typu všetko v jednom.
● Šetrite peniaze a zdroje – vyhotovenie s nízkou
spotrebou znižuje používanie energie o polovicu v
porovnaní s predchádzajúcimi výrobkami.
● Získajte bezplatnú a jednoduchú recykláciu –
kazety vrátené cez program HP Planet Partners sú
zodpovedne recyklované.3

● Začnite okamžite – jednoduché nastavenie a
inštalácia iba niekoľko minút po vybalení.

Vychutnajte si spoľahlivý, dostupný výkon od
najpredávanejšej značky tlačiarne na svete.1
● Dôverujte spoľahlivému a dostupnému výkonu
tlačiarne HP Deskjet –ktorá je viac ako 20 rokov
najpredávanejšou značkou tlačiarní na svete.1
● Tlačte viac strán s voliteľnými veľkokapacitnými
atramentovými kazetami.2
● Zbavte sa starostí s jednoročnou obmedzenou
zárukou a radami a podporou HP Total Care.

● Nízka spotreba: režim spánku je porovnateľný so zapnutím rádiobudíka.
● Originálne kazety HP obsahujú až 70% recyklovaného plastu.1

Spĺňa normu ENERGY STAR®
1Originálne kazety HP 301.

Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Bližšie
informácie nájdete na našej webovej stránke.

1Výsledky založené na atramentových produktoch IDC predaných v roku 2010.

2V porovnaní s atramentovými kazetami HP 301 (XL kazety nie sú súčasťou dodávky, zakúpte samostatne); založené na publikovanej výťažnosti HP, aktuálna výťažnosť sa líši
podľa používania tlačiarne, vytlačených obrázkov a iných faktorov (pozri www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3Zber a recyklácia kaziet HP sú možné v 49 krajinách a územiach po celom svete, čo pokrýva 88% dostupného trhu; podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/recycle.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie
Technológia tlače
Počet tlačových zásobníkov
Štandardné pripojenie
Možnosti bezdrôtového pripojenia
Štandardné jazyky tlačiarne
Rozlíšenie pri tlači

Rýchlosť tlače
Možnosti tlače

Pracovný cyklus
Typ skenera/Technológia
Režimy vstupu pri skenovaní
Rozlíšenie skenovania
Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej
farby
Maximálny rozmer skenu
Rozlíšenie pri kopírovaní

Rýchlosť kopírovania
Maximálny počet kópií
Podporované typy médií
Podporované veľkosti médií
Podporovaná hmotnosť médií
Spracovanie papiera,
štandardné/vstup

Minimálne požiadavky na systém

Kompatibilné operačné systémy
Spĺňa normu ENERGY STAR

Tlač, kopírovanie, skenovanie
Termálna atramentová tlačiareň HP
2 (1 čierny, 1 trojfarebný)
1 vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Nie
HP PCL 3 GUI
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)
Čierna (ISO): Až 5,5 str./min.; Farebná (ISO): Až 4 str./min.
Tlač bez okrajov: Nie
Automatický Senzor Papiera: Nie
Podpora korektúr fotografie: Nie
Podporovaná priama tlač: Nie
Až 1000 strán
Plochý; Kontaktný obrazový snímač (CIS)
Skenovanie na prednom paneli
Hardvér: Až 1 200 × 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi;
24-bitová; 256
216 x 297 mm
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)
Čierna (ISO): Až 4,5 kópie/min.; Farebná (ISO): Až 2,5 kópie za minútu
Až 10 kópií
Papier (brožúra, pre atramentovú tlačiareň, kancelársky), fotopapier,
obálky, štítky, karty (pohľadnice), priehľadné fólie
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, Obálky HP: 75 až 90 g/m²; Karty HP: do 200 g/m²; Fotografický
papier HP formátu 10 × 15 cm: až 280 g/m²
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
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, 600 MB 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), 700 MB
miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka alebo pripojenie na
Internet, port USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP2) alebo novší
(iba 32-bitový): akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo
kompatibilný procesor, 233 MHz alebo rýchlejší, 250 MB voľného
miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na
internet, port USB, Internet Explorer 6 alebo vyššia verzia;
Mac: Mac OS X v10.5 alebo v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 alebo
Intel® Core™; 500 MB voľného miesta na pevnom disku; Jednotka
CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie; USB port
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2) alebo
vyššie (iba 32-bitový); Mac OS X v10.5 alebo v10.6
Áno

Typ napájacieho zdroja:Externé
Požiadavky na napájanie:Vstupné napätie: 100 až 240 V str.
(+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba energie:10 W (činnosť), 2,4 W (pohotovostný režim), 1,28 W
(spánok), 0,3 W (manuálne vypnuté)
Rozmery produktov
d x v x š:427 x 406 x 249 mm (s otvorenými zásobníkmi)
Hmotnosť produktu
3,6 kg
Čo je v krabici
CQ198B HP Deskjet 1050A All-in-One (J410g), čierna atramentová
kazeta HP 301, trojfarebná atramentová kazeta HP 301, CD so
softvérom HP, príručka nastavenia a referenčná príručka, napájací zdroj
a kábel
Záruka
Štandardná obmedzená záruka 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 HP Care Pack so štandardnou výmenou pre multifunkčné
tlačiarne, 3 r.
UG062E HP Care Pack s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre
multifunkčné tlačiarne, 3 r.
UG235E HP Care Pack s podporou pre vrátenie do skladu pre
multifunkčné tlačiarne, 3.r. (UG187E: Rakúsko, Belgicko, Dánsko,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko,
Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia. UG062E:
rovnako ako UG187E plus Česká republika, Grécko, Mad’arsko, Poľsko,
Slovensko. UG235E: Iba pobaltské krajiny, Bulharsko, Česká Republika,
Dom Tom, EEM, Cyprus, Maďarsko, Izrael, Malta, MEMA, Moldavsko,
Poľsko, Rumunsko, Južná Afrika, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko).
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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