Tlačiareň HP Photosmart 5515 e-All-in-One

Zariadenie HP Photosmart 5515 e-All-in-One je
navrhnuté pre používateľov, ktorí hľadajú jednoduchú a
dostupnú tlač fotografií v laboratórnej kvalite a
obojstranných dokumentov, či už z domu, alebo na
cestách – ako aj zvýšenú flexibilitu pri tlači webového
obsahu bez použitia počítača.

Získajte jednoduchú mobilnú a bezdrôtovú tlač
pomocou služby HP ePrint a automatického
bezdrôtového pripojenia HP.1, 2, 3

Tlačte a kopírujte fotografie obojstranné
dokumenty a ešte viac s dostupnými
samostatnými atramentmi HP.

● Užite si jednoduchú tlač a zdieľanie – pripojte sa k
vašej bezdrôtovej sieti pomocou automatického
bezdrôtového pripojenia HP.1,3

● Tlačte pomocou dostupných, samostatne
vymeniteľných atramentových kaziet; voliteľné
kazety XL pre častú tlač.7

● Objavte slobodu služby mobilnej tlače HP ePrint –
teraz môžete tlačiť prakticky odkiaľkoľvek.2

● Šetrite čas a papier s automatickou obojstrannou
tlačou a kopírovaním.

● Tlačte e-maily, fotografie, web stránky a ešte viac
priamo z vášho zariadenia iPad®, iPhone® alebo
iPod touch® pomocou AirPrint™.4

● Tlačte fotografie bez okrajov v laboratórnej kvalite –
dokonalé do rámikov, albumov alebo ako darček.

● Tlačte bezdrôtovo priamo z telefónu pomocou
aplikácií pre mobilnú tlač HP.5

● Elegantný a štýlový dizajn šetriaci priestor – zmestí
sa do poličiek aj knižníc.

Tlačte webový obsah bez použitia počítača6
pomocou 6,0 cm farebnej dotykovej obrazovky a
množstva aplikácií.
● Tlačte, kopírujte a skenujte – tlačte dokonca i webový
obsah – s intuitívnou a jednoducho použiteľnou
farebnou dotykovou obrazovkou bez použitia
počítača.6
● Získajte prístup k jednoducho použiteľným
aplikáciám a tlačte hry Sudoku, maľovanky a
omnoho viac.6
● Vyberte si aplikáciu HP Quick Forms a tlačte šablóny,
ako sú kalendáre, hry a strany poznámkových
blokov.6
● Vychutnajte si ovládanie prstom – tlačte fotografie a
dokumenty, vytvárajte kópie a skenujte fotografie, a
to všetko vďaka farebnej dotykovej obrazovke.

● Nízka spotreba: režim spánku je porovnateľný so zapnutím
rádiobudíka.
● Šetrite papier až o 50% s automatickou obojstrannou tlačou.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

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

1 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz.

2 Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Funkcia funguje s akýmkoľvek zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Časy tlače sa môžu líšiť. Pre zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov, pozri
www.hp.com/go/eprintcenter.

3 Automatické bezdrôtové pripojenie HP nemusí byť dostupné pre všetky konfigurácie systému. Informácie o kompatibilite nájdete na adrese hp.com/go/autowirelessconnect.

4 Podporuje zariadenia iOS 4.2 a novšie zariadenia (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS a 3. a 4. generáciu zariadení iPod touch®), ktoré podporujú multitasking. AirPrint™ a zariadenia iOS 4.2 a novšie zariadenia vyžadujú bezdrôtové
sieťové pripojenie 802.11 k tlačiarni. AirPrint a logo AirPrint sú obchodné známky spoločnosti Apple® Inc. iPad, iPhone a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc. registrovanej v USA a iných krajinách.

5 Vyžaduje sa prístup k obchodom s aplikáciami tretích strán. Podrobnosti o kompatibilných zariadeniach nájdete na stránke www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

6 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Služby môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Navštívte stránku www.hp.com/go/eprintcenter.
7 Nie je súčasťou dodávky, kupuje sa samostatne.

Tlačiareň HP Photosmart 5515 e-All-in-One

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie
Technológia tlače
Obrazovka
Počet tlačových zásobníkov
Softvér
Štandardné pripojenie
Použiteľnosť v sieti
Možnosť mobilnej tlače
Kompatibilita pamäťových kariet
Štandardné jazyky tlačiarne
Rozlíšenie pri tlači

Rýchlosť tlače
Možnosti tlače
Pracovný cyklus

Tlač, kopírovanie, skenovanie, web
Termálna atramentová tlačiareň HP
6,0 cm farebný grafický displej (CGD) s dotykovou obrazovkou
4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)
HP Photo Creations
Vysokorýchlost. port USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Štandardné (vstavané WiFi 802.11b/g/n);
HP ePrint, Apple AirPrint™
Pamäťový čip Memory Stick Duo, karta Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI
Čierna (najlepšia): Až 1200 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 11 str./min.; Farebná (ISO): Až 7,5 str./min.
Tlač bez okrajov: Áno (až 216 × 297 mm)
Podporovaná priama tlač: Áno, pamäťové karty
Mesačne, A4: Až 1000 strán

Zdroj

Rozmery produktov
Hmotnosť produktu
Čo je v krabici

Záruka
Krajina pôvodu
Doplnky

Plochý; Kontaktný obrazový snímač (CIS)
Skenovanie na prednom paneli
Rozlíšenie skenovania
Hardvér: Až 1 200 × 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi; Vylepšené
rozlíšenie skenovania: Až 19200 dpi
Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej 24-bitová; 256
Typ skenera/Technológia

Režimy vstupu pri skenovaní

farby

Maximálny rozmer skenu
Rozlíšenie pri kopírovaní
Rýchlosť kopírovania
Maximálny počet kópií
Zmena veľkosti pri kopírovaní
Podporované typy médií
Podporované veľkosti médií

Podporovaná hmotnosť médií
Spracovanie papiera,
štandardné/vstup

Minimálne požiadavky na systém

Kompatibilné operačné systémy
Spĺňa normu ENERGY STAR

216 x 297 mm
Čiernobiely text a grafika: Až 600 dpi; Farba: Až 600 dpi
Čierna (ISO): Až 4,5 kópie/min.; Farebná (ISO): Až 5,5 kópie za minútu
Až 50 kópií
25 až 400%
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); C6 (114 x 162 mm); DL (110 x 220 mm); 300 x 100 mm; 130 x
180 mm; 100 x 150 mm (s alebo bez orámovania/orezania)
A4, obálky: 75 až 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; fotopapier HP: až 300
g/m²
Vstupný zásobník na 80 listov; Výstupný zásobník na 15 listov;
Obojstranné možnosti: Automatická (štandardne); Podávač obálok: Nie;
Štandardné zásobníky papiera: 1;
Vstupné kapacity: Maximálna vstupná kapacita: Až 80 listov
Výstupné kapacity: Maximálna výstupná kapacita: Až 15 hárkov
Osobný počítač: Microsoft® Windows® 7: Procesor 1 GHz 32-bitový (x86)
alebo 64-bitový (x64), 2 GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD
jednotka alebo pripojenie na Internet, port USB, Internet Explorer; Windows
Vista®: Procesor 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 2 GB
miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka alebo pripojenie na
internet, port USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* alebo novší systém
(iba 32-bitová verzia): akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo
kompatibilný procesor, 233 MHz alebo rýchlejší, 512 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, v10.6, v10.7: Procesor PowerPC G4, G5 alebo
Intel® Core™; 500 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka
CD-ROM/DVD; Internetový prehliadač; port USB
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* alebo
novšie systémy (iba 32-bitové verzie), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
Áno

Možnosti servisu a podpory

Typ napájacieho zdroja: Interný
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotreba energie: Max. 13,9 W (aktívne), 4,5 W (pohotovostný režim), 1,9
W (spánok), 0,11 W (manuálne vypnuté)
d x v x š: 436 x 325 x 146 mm
5,05 kg
CQ183B HP Photosmart 5515 e-All-in-One (B111h), čierna, azúrová,
purpurová a žltá atramentová kazeta HP 364, disk CD so softvérom HP,
príručka pre nastavenie, referenčná príručka, napájací kábel
Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky
a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Vyrobené v Číne.
CB316EE Čierna atramentová kazeta HP 364
Priemerná výdatnosť kazety 250 strán*
CB318EE Azúrová atramentová kazeta HP 364
Priemerná výdatnosť kazety 300 strán*
CB319EE Purpurová atramentová kazeta HP 364
Priemerná výdatnosť kazety 300 strán*
CB320EE Žltá atramentová kazeta HP 364
Priemerná výdatnosť kazety 300 strán*
CN684EE Čierna atramentová kazeta HP 364XL
Priemerná výdatnosť kazety 550 strán*
CB323EE Azúrová atramentová kazeta HP 364XL
Priemerná výdatnosť kazety 750 strán*
CB324EE Purpurová atramentová kazeta HP 364XL
Priemerná výdatnosť kazety 750 strán*
CB325EE Žltá atramentová kazeta HP 364XL
Priemerná výdatnosť kazety 750 strán*
CR677A Lesklý fotografický papier HP Premium Plus-25 listov/10 × 15 cm
CR672A Lesklý fotografický papier HP Premium Plus-20 listov/A4/210 × 297
mm
Q8692A Zdokonalený lesklý fotografický papier HP Advanced Glossy Photo
Paper -100 listov/10 x 15 cm, bez okrajov
* Informácie o výťažnosti na stranu nájdete na stránke
www.hp.com/go/pageyield alebo na balení výrobku
UG187E – 3-ročný balík HP Care Pack so štandardnou výmenou pre
multifunkčné tlačiarne (dostupný vo všetkých krajinách Európy, Blízkeho
východu a Afriky)
UG062E – 3-ročný balík HP Care Pack s výmenou v nasledujúci deň pre
multifunkčné tlačiarne (dostupný v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku,
Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku,
Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku,
Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku).

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.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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