HP ENVY 110 többfunkciós nyomtató

A HP ENVY 110 többfunkciós készülék olyan otthoni
felhasználóknak készült, akik egy radikálisan új eszközt
keresnek, amely kis méretű és elegáns megjelenésű,
nyomtatásra, beolvasásra, másolásra és eFax® küldésre
is képes, emellett innovatív funkciókat biztosít, például
webes kapcsolatot, vezeték nélküli hálózatot és távoli
nyomtatást.
Elsőrangú nyomtatás ezzel a különösen elegáns,
érintőképernyős kijelzővel ellátott többfunkciós
készülékkel.
● Nyomtatás, beolvasás, másolás és képek
megtekintése a nagy méretű és nagy felbontású,
színes érintőképernyős kijelzőn – érintés, pöccintés
and kézmozdulatok.
● A kis méretnek, az elegáns külsőnek és a halk
működésnek köszönhetően bárhol elhelyezheti.
● Rend a lelke mindennek – az automatikusan
kihúzódó kimeneti tálca tárolja a kinyomtatott
lapokat, majd visszahúzódik, ha nincs rá szükség.
● Könnyű nyomtatás és megosztás – csatlakoztassa
vezeték nélküli hálózatához a HP Auto Wireless
Connect szolgáltatással.1,4

Mobil nyomtatás a számos mobil nyomtatási
lehetőséggel.2
● A HP ePrint mobilnyomtatási alkalmazásokkal
gyakorlatilag bárhonnan nyomtathat.2
● Az AirPrint™ szolgáltatással közvetlen iPad®,
iPhone® vagy iPod touch® eszközről nyomtathat
e-maileket, weblapokat és még sok mást.3
● A HP mobilnyomtatási alkalmazásokkal közvetlenül
az okostelefonjáról is nyomtathat, ha éppen nincs
otthon.7
● Az intuitív, színes érintőképernyős kijelzővel
választhatja ki a könnyen használható
alkalmazásokat, és nyomtathat közvetlenül a
többfunkciós készülékről, számítógép nélkül.8

Sokoldalú, kiváló minőség előállítására képes
otthoni fotónyomtató.
● Bármit megtehet – fényképet nyomtathat, színes
másolatot készíthet gyorsan, képet és szokványos
dokumentumokat olvashat be, sőt, akár faxot is
küldhet telefonvonal nélkül, az eFax®
szolgáltatással.5
● Eredeti HP tintákkal gyönyörű, laborminőségű
fényképeket, újranyomásokat és más anyagokat
nyomtathat.
● Az automatikus kétoldalas nyomtatással időt és akár
50%-nyi papírt is megtakaríthat.

● PVC-mentes nyomtató.1
● Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírkészletnek akár a fele is
megtakarítható.

ENERGY STAR® minősítés

A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.

● Az opcionális, nagy kapacitású XL tintapatronokkal
akár 3-szor több fekete és 2-szer több színes oldal
nyomtatható.6

1 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli működés csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilis.

2 Nyomtatóhoz létesített internetkapcsolatot igényel. A funkció minden internetre csatlakoztatott e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. A támogatott dokumentum- és képtípusok listája a
www.hp.com/go/eprintcenter oldalon érhető el.

3Támogatja a többfeladatos munkavégzést támogató iOS 4.2 és újabb rendszerű eszközöket (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS és 3. és 4. generációs iPod touch®). Az AirPrint™ szolgáltatás és az iOS 4.2 és újabb rendszerű eszközök
802.11 vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek a nyomtatóhoz. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple® Inc. védjegye. Az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett
védjegye.

4 A HP Auto Wireless Connect nem feltétlenül érhető el minden rendszerkonfigurációhoz. A kompatibilitásról való információkkal kapcsolatban látogasson el a hp.com/go/autowirelessconnect címre.

5 A webes faxszolgáltatáshoz a nyomtatónak internetkapcsolattal kell rendelkeznie, emellett regisztrálni kell egy külső szolgáltatónál. Magában foglal havi max. 20 bejövő és 20 kimenő oldalt. A szolgáltatásra további feltételek és
korlátozások vonatkoznak. Lásd az eFaxról szóló ismertetést a súgóban: www.hp.com/go/eprintcenter.

6 HP 300 tintapatronokkal összehasonlítva (az XL patronok nem tartozékok, külön vásárolhatók meg); a HP által közzétett kapacitások alapján, a tényleges kapacitás a munkához használt nyomtatótól, a kinyomtatott képektől és más
tényezőktől függ (lásd: www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

7 Külső gyártó által biztosított alkalmazásboltok elérését igényli. Kompatibilis eszközökkel kapcsolatos részletek: www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

8 Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatás regisztrálást igényelhet. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. Lásd:
www.hp.com/go/eprintcenter.

HP ENVY 110 többfunkciós nyomtató

MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások
Nyomtatási technológia
Képernyő

Nyomtatás, eFax®, beolvasás, másolás, web
HP termál tintasugaras
8,9 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)

Szoftver

2 (1 fekete, 1 háromszínű /ciánkék, magenta, sárga)
HP Photo Creations

Szabvány csatlakoztathatóság

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

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, Apple AirPrint™

Nyomtatópatronok száma

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
Szabvány nyomtató-parancsnyelvek HP PCL 3 GUI
Nyomtatási felbontás
Fekete (legjobb): Akár 1200 x 600 dpi felbontású nyomatok (számítógépről
nyomtatva); Színes (legjobb): Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi
számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi
bemeneti felbontás esetén
Nyomtatási sebesség
Fekete (ISO): Akár 7 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 4 oldal percenként
Nyomtatási képességek
Szegély nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm)
Közvetlen nyomtatás támogatása: Igen (memóriakártyák)
Terhelhetőség
Havonta, A4: Max. 1000 oldal
Faxfelbontás
Fekete (normál): 100 x 100 dpi

Áramellátás

A termék mérete
A termék tömege
A doboz tartalma

Memóriakártya kompatibilitás

faxolási jellemzők
Beolvasás típusa/Műszaki
jellemzők
Lapolvasási bevitel

Beolvasás felbontása
Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei
Maximális beolvasási méret
Másolási felbontás
Másolás sebessége
Maximális példányszám
Átméretezés fénymásolással
Támogatott adathordozó-típusok
Támogatott hordozóméretek

Egyedi hordozóméretek
Hordozó támogatott súlya
Bemeneti papírvezető (tartozék)

Minimális rendszerkövetelmények

Kompatibilis operációs rendszerek
ENERGY STAR minősítés

Garancia

Származási ország
Kellékek

Faxolás: Igen, fekete-fehér (eFax®); Automatikus újrahívás: Nem
Síkágyas; Contact Image Sensor (CIS) technológia
Előlapi beolvasás, másolás, e-mail, faxolás, illetve fájlkezelő gombok; A HP
beolvasóprogramja és az operációs rendszer által biztosított beolvasóprogram
Windows® és Mac rendszeren; és felhasználói alkalmazások a
TWAIN-szabvány segítségével
Hardver: Max. 1200 x 1200 dpi; Optikai: Max. 1200 dpi
24 bites; 256
216 x 297 mm
Fekete szöveg és grafika: Max. 600 dpi (300 dpi-s bemenet, Normál mód);
Szín: Max. 600 dpi 300 dpi-s bemenet esetén (Normál mód)
Fekete (ISO): Akár 6 másolat percenként; Színes (ISO): Akár 3,5 másolat
percenként
Max. 50 példány
50–400°C
Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák,
HP prémium hordozóanyagok, rávasalható matricák, szegélymentes papírok
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
77 x 127 mm-től 215 x 297 mm-ig
A4, borítékok: 75–90 g/m²; kártya/kartoték: max. 200 g/m²; fotópapír:
max. 300 g/m²
80 lapos adagolótálca; 25 lapos kimeneti tálca;
Kétoldalas lehetőségek: Automatikus (alapkiépítésben); Borítékadagoló: Nem;
Szabványos papírtálcák: 1;
Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Akár 80 lap,
Legfeljebb 80 boríték, Akár 30 lap fényképpapír
Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 10 lap
fényképpapír
PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-es
32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB
port, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* vagy újabb (csak 32 bites):
bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy kompatibilis processzor, 233
MHz-es vagy gyorsabb, 512 MB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 6
vagy újabb;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core™
processzor; 500 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM-/DVD-meghajtó;
Webböngésző; USB-port
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* vagy újabb
(csak 32 bites); Mac OS X 10.5, v10.6, v10.7
Igen

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Tápegység típusa: Belső
Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Energiafogyasztás: Max. 26 W, 23 W (üzem közben), 7,1 W (készenléti
állapotban), 3,5 W (alvó állapotban), 0,53 W (manuálisan kikapcsolva)
széles x mély x magas: 427 x 336,5 x 102 mm
7,25 kg
CQ809B HP ENVY 110 e-All-in-One nyomtató (D411a), HP 300 fekete
tintapatron, HP 300 háromszínű tintapatron, HP szoftver CD, felhasználói
kézikönyv, tápkábel, újrahasználható zacskó
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak.
Gyártási hely: Kína
CC640EE HP 300 fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 200 oldal*
CC643EE HP 300 háromszínű tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 160 oldal*
CC641EE HP 300XL fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 600 oldal*
CC644EE HP 300XL háromszínű tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 430 oldal*
CN637EE HP 300 fekete/háromszínű tintapatron kombinált csomagban
Festékkazetta átlagos élettartama 200 oldal*160 oldal*
CG846EE HP 300 fotónyomtatási kezdőkészlet – 50 lap / 10 x 15 cm
Q8691A HP speciális fényes fotópapír, 25 lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli
CR677A HP Premium Plus fényes fotópapír – 25 lap/10 x 15 cm
* A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/pageyield
webhelyen vagy a termék csomagolásán
UG189E – HP 3 éves Care Pack garancia multifunkciós nyomtatókhoz
standard cserével (minden európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető)
UG064E – HP éves Care Pack garancia multifunkciós nyomtatókhoz következő
napi cserével (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban,
Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban,
Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban,
Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, a Cseh
Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban,
Szlovákiában).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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