HP ENVY 110 e-All-in-One printer

HP ENVY 110 e-All-in-One on mõeldud kodukasutajatele,
kes soovivad väikest ja stiilset e-All-in-One seadet, mis
sisaldab endas printerit, skannerit, paljundusmasinat,
teenust eFax® ja erinevaid uuenduslikke funktsioone, sh
Internet, traadita võrk ja kaugprintimine.

Nautige parimat printimiskogemust, mida pakub
see stiilne puuteekraaniga e-All-in-One.

Mobiilse printimine lahendused võimaldavad
käigu pealt printimist.2

● Printige, skannige, paljundage ja kasutage kõrge
eraldusvõimega suurt värvilist puuteekraani –
puudutage, tõmmake sõrmega ja kasutage viipeid.

● Avastage vabadus, mida annab teile mobiilse
printimise teenus HP ePrint - nüüd saate printida
peaaegu kõikjal.2

● Madala profiiliga disain, ilus välimus ja vaikne
töötamine tähendavad, et saate seadme paigaldada
igasse ruumi.

● Printige e-kirju, fotosid, veebilehti ja palju muud otse
seadmetest iPad®, iPhone® või iPod touch®
rakenduse AirPrint™ kaudu.3

● Automaatselt pikenev väljastussalv kogub kenasti
kokku teie väljatrükid ning tõmbub uuesti sisse, kui te
seda enam ei vaja.

● HP mobiilse printimise rakenduste abil saate
nutiseadet kasutades printida ka kodust eemal
olles.7

● Proovige lihtsat printimist ja jagamist – ühenduge
traadita võrku funktsiooni HP Auto Wireless Connect
abil.1,4

● Kasutajasõbralikult värviliselt puuteekraanilt saate
valida rakendusi ja printida veebisisu otse oma
e-All-in-One seadmest – ja seda ilma arvutit
vajamata.8

Viige koju mitmekülgne ja suurepäraseid fotosid
printiv ning teisi kasulikke funktsioone sisaldav
seade.
● Võite printida fotosid, teha värvilisi kiirkoopiaid,
skannida pilte ja tavadokumente ning teenuse eFax®
abil isegi faksida ilma telefoniliini vajamata.5
● HP originaalkassettidega prindite fotolabori
kvaliteediga kauneid fotosid, kordustrükke ja
fotoprojekte.

● PVC-vaba printer.1
● Automaatse kahepoolse printimisega säästate kuni 50% paberit.

● Kasutage automaatset kahepoolset printimist ning
säästke aega ja 50% võrra paberit.
● Kuni 3 korda rohkem mustvalgeid ja 2 korda rohkem
värvilisi prinditud lehekülgi valikuliste suuremahuliste
tindikassettide abil.6

Vastab programmi ENERGY STAR® nõuetele.

Palun andke arvutiseadmed ja prinditarvikud ringlusse. Lisateavet selle kohta,
kuidas seda teha, leiate meie veebisaidilt.

1 Raadioühenduse jõudlus oleneb füüsilisest keskkonnast ja pääsupunkti kaugusest. Traadita ühendus toimib vaid 2.4 GHz ruuteriga.

2 Vajab Interneti-ühendust printeriga. Funktsioon töötab e-posti ja Interneti toega ühendatud seadmel. Printimiskiirus võib olla muutlik. Toetatud dokumendi- ja pildivormingute kohta vaadake www.hp.com/go/eprintcenter.

3 Toetab iOS 4.2-seadmeid ja uuemaid seadmeid (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS ja kolmanda ning neljanda põlvkonna iPod touch®), mis toetavad multitegumtööd. AirPrint™ ja iOS 4.2-seadmed ning uuemad seadmed vajavad
juhtmevaba 802.11 ühendust printeriga. AirPrint ja AirPrinti logo on ettevõtte Apple® Inc. kaubamärgid. iPad, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

4 HP Auto Wireless Connect (automaatne juhtmevaba ühendus) ei pruugi kõigi süsteemikonfiguratsioonide puhul saadaval olla. Ühilduvuse kohta vaadake hp.com/go/autowirelessconnect.

5 Printeriga veebipõhiseks faksimiseks on vaja Interneti-ühendust ja liitumist kolmanda osapoole teenusega. Sisaldab kuni 20 sissetulevat ja väljuvat lehekülge kuus Rakenduvad lisatingimused ja -piirangud, vaadake teenusega eFax seotud
teavet spikrisaidilt, mis asub aadressil www.hp.com/go/eprintcenter.

6 Võrreldud tindikassettidega HP 300 (XL-kassetid ei kuulu komplekti, palun ostke eraldi); HP avaldatud tootlusandmete põhjal. Olenevalt kasutatavast printerist, prinditavast sisust ja muudest teguritest võib tegelik tootlus erineda (vt
www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

7 Vajalik juurdepääsu kolmanda osapoole rakenduste poodidele. Teavet ühilduvate seadmete kohta leiate veebiaadressilt www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

8 Printer vajab traadita pääsupunkti ja Interneti-ühendust. Võimalik, et teenuste kasutamiseks tuleb registreeruda. Rakenduse saadavus sõltub riigist, keelest ja sõlmitud lepingutest. Vt www.hp.com/go/eprintcenter.

HP ENVY 110 e-All-in-One printer

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Funktsioonid
Printimise tehnoloogia
Kuvar

Printimine, eFax®, skann, paljund., veeb
HP termiline tindiprinter
8,9 cm värvikuvaga puuteekraan

Tarkvara

2 (1 must,1 kolmevärviline (tsüaan, magenta, kollane))
HP Photo Creations

Standardühenduvus

Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n

Mobiilne printimine

HP ePrint, Apple AirPrint™

Mälukaardi ühilduvus

Memory Stick Duo; Secure Digital / MultimediaCard
HP PCL 3 GUI
Must (parim): Kuni 1200 x 600 viimistletud punkti tolli kohta (arvutist
printimisel); Värviline (parim): Kuni 4800 × 1200 optimeeritud dpi (värviline,
printimisel arvutist valitud HP fotopaberile sisenderaldusvõimega 1200 dpi)
Mustvalge (ISO): Kuni 7 lk/min; Värviline (ISO): Kuni 4 lk/min
Ääristeta printimine: Jah (kuni 216 × 297 mm)
Otseprintimise tugi: Jah (mälukaardid)
Iga kuu, A4: Kuni 1000 lehekülge
Must (standardne): 100 x 100 dpi

Prindikassettide arv

Standardsed printerikeeled
Eraldusvõime printimisel

Printimiskiirus
Printimisvõimalused
Maksimaalressurss
Faksi eraldusvõime
faksifunktsioonid
Skaneerimise tüüp/Tehnoloogia
Skanneri sisendrežiimid

Skanneri eraldusvõime
Värvisügavus/Hallskaala tasemed
Maksimaalne skaneerimissuurus
Koopia eraldusvõime
Paljunduskiirus
Maksimaalne koopiate arv
Paljundusmasin, suuruse muutmine
Toetatud meediumi tüübid
Toetatavad kandjate formaadid

Kohandatud kandjaformaadid
Toetatav andmekandja kaal
Paberikäsitsus, standardne/sisend

Süsteemi miinimumnõuded

Ühilduvad operatsioonisüsteemid
Vastab programmi ENERGY STAR
nõuetele

Faksimine: Jah, mustvalge (eFax®); Automaatne kordusvalimine: Nr
Lameskanner; Kontaktskanner (CIS)
Esiküljel olevad skannimis-, paljundus-, meili-, faksi- ja failinupud; HP
skannimistarkvara ja opsüsteemide Windows® ja Mac skannimistarkvara; ja
kasutaja rakendus TWAIN-i kaudu
Riistvara: Kuni 1200 × 1200 dpi; Optiline: Kuni 1200 punkti tolli kohta
24-bit.; 256
216 x 297 mm
Must tekst ja graafika: Kuni 600 dpi (300 dpi sisendiga, tavarežiim); Värvid:
Kuni 600 dpi (300 dpi sisendiga, tavarežiim)
Mustvalge (ISO): Kuni 6 cpm; Värviline (ISO): Kuni 3,5 k/min
Kuni 50 koopiat
50 kuni 400%
Paber (tavaline, tindiprinteri, fototrüki), ümbrikud, lüümikud, kleebised,
kaardid, HP Premiumi kandjad, termotrükikandjad, servadeta kandjad
A4 (210 × 297 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5 (176 ×
250 mm); C6 (114 × 162 mm); DL (110 × 220 mm); 300 × 100 mm; 130 ×
180 mm; 100 × 150 mm
77 × 127 kuni 215 × 297 mm
A4, ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; kaardid: kuni 200 g/m²; fotopaber: kuni
300 g/m²
80-leheline sisendsalv; 25-leheline väljundsalv;
Dupleks-valikud: Automaatne (standardne); Ümbrikusöötur: Nr;
Standardsöötesalved: 1;
Sisendi võimalused: Suurim söötevõimsus: Kuni 80 lehte, Kuni 80 ümbrikku,
kuni 30 lehte fotopaber
Väljundvõimsused: Suurim väljastusvõimsus: kuni 10 lehte fotopaber
Personaalarvuti: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitine (x86) või
64-bitine (x64) protsessor, 2 GB vaba kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv
või Interneti-ühendus, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz
32-bitine (x86) või 64-bitine (x64) protsessor, 2 GB vaba kõvakettaruumi,
CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus, USB-port, Internet Explorer;
Windows® XP (SP3)* või uuem (ainult 32-bitine): mis tahes Intel® Pentium® II,
Celeron® või ühilduv protsessor, 233 MHz või kõrgema taktsagedusega, 512
MB vaba kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus,
USB-port, Internet Explorer 6 või uuem;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 või Intel® Core™
protsessor; 500 MB vaba kõvakettaruumi; CD-ROM/DVD draiv;
veebilehitseja; USB-port
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* või uuem
(ainult 32-bitine); Mac OS X v 10.5, v10.6, v10.7
Jah

Toide

Mõõtmed
Toote kaal
Karbi sisu

Garantii
Päritoluriik
Kulumaterjalid

Teenuse- ja toevalikud

Toiteploki tüüp: Sisemine
Toitenõuded: Sisendpinge: 100 – 240 V VV (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Energiatarve: 26 W (maksimaalselt), 23 W (töörežiimis), 7,1 W
(ooterežiimis), 3,5 W (uinakurežiimis), 0,53 W (väljalülitatuna)
l x s x k: 427 × 336,5 × 102 mm
7,25 kg
CQ809B Printer HP ENVY 110 e-All-in-One (D411a), HP 300 musta tindi
kassett, HP 300 kolmevärviline tindikassett, HP tarkvara-CD, viitejuhend,
toitekaabel, taaskasutatav kott
Standardne üheaastane HP piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe
valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikest seadustest.
Toodetud Hiinas.
CC640EE HP must tindikassett nr 300
CC643EE HP kolmevärviline tindikassett nr 300
CC641EE HP must tindikassett nr 300XL
CC644EE HP kolmevärviline tindikassett nr 300XL
CN637EE HP 300 Combo-pack Black/Tri-color Ink Cartridges
CG846EE HP 300 Photo Starter Pack-50 sht/10 x 15 cm
Q8691A HP läikeline fotopaber Advanced -25 lehte/10 x 15 cm ääristeta
CR677A HP Premium Plus Glossy Photo Paper-25 sht/10 x 15 cm
*Lehekülje andmed leiate aadressilt www.hp.com/go/pageyield või toote
pakendilt
UG189E - HP hoolduspakett 3 aastat, sh mitmefunktsiooniliste printerite
kassettide standardne vahetamine (teenust pakutakse kogu Euroopas,
Lähis-Idas, Aafrika riikides)
UG064E - HP hoolduspakett 3 aastat, sh mitmefunktsiooniliste printerite
kassettide vahetamine järgmisel päeval (teenust pakutakse Austrias, Belgias,
Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Madalmaades,
Norras, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis, Ühendkuningriigis, Tšehhi
Vabariigis, Kreekas, Ungaris, Poolas ja Slovakkias).

Tänu usaldusväärsele toele on teile alati saadaval parim pilt. Saame täiustada teie printimis- ja
pildinduskeskkonda, kaitsta teie IT-alaseid investeeringuid ning aidata teie ettevõttel kasvada – seda tänu
HP Care Packi teenuste kaudu saadaolevale asjatundlikule ja taskukohasele toele, mis on kohandatud
just teie vajaduste järgi.

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte aadressil http://www.hp.com
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