HP ENVY 110 e-All-in-One printeris

HP ENVY 110 e-All-in-One printeris ir paredzēts mājas
un mājas biroja lietotājiem, kas vēlas iegādāties ierīci,
kurā apvienots kompakts un moderns e-All-in-One
printeris, skeneris, kopētājs un eFax® fakss un plašs
novatorisku funkciju klāsts, ieskaitot tīmekļa, bezvadu
savienojuma un attālās drukāšanas funkcijas.

Ar šo moderno skārienekrāna e-All-in-One
printeri varēsit izbaudīt augstākās kvalitātes
drukāšanas pieredzi.
● Varat drukāt, skenēt, kopēt un aplūkot attēlus uz
krāsu skārienekrāna, kas atpazīst pieskārienus,
pirksta vilkšanas kustību un žestus.

Drukājiet, atrodoties ceļā, izmantojot kādu no
mobilās drukāšanas risinājumiem.2
● Atklājiet HP ePrint drukāšanas sniegto brīvību —
tagad varat drukāt gandrīz no jebkuras atrašanās
vietas.2

● Printera diskrētais un stilīgais dizains un neticami
klusā darbība ļauj to novietot jebkurā telpā.

● Ar AirPrint™ varat drukāt e-pastus, fotoattēlus,
tīmekļa lapas un daudz ko citu tieši no sava iPad®,
iPhone® vai iPod Touch®.3

● Uzturiet kārtību — automātiskā izvades papīra tekne
savāc izdrukas un pēc tam automātiski iebīdās
atpakaļ, kad netiek izmantota.

● Pateicoties HP mobilās drukāšanas
lietojumprogrammām, jūs varat drukāt tieši no
viedtālruņa, atrodoties ārpus mājas.7

● Izbaudiet vienkāršu drukāšanu un koplietošanu —
pievienojiet bezvadu tīklam, izmantojot HP
automātisko bezvadu savienojumu.1,4

● Lietojiet intuitīvo krāsu skārienekrānu, lai atlasītu
vienkārši lietojamas lietojumprogr. un drukātu
tīmekļa saturu tieši no e-All-in-One printera,
neizmantojot datoru.8

Ar šo daudzpusīgo ierīci izcila fotoattēlu
drukāšana un citas noderīgas funkcijas kļūst par
ikdienu.
● Paveiciet to visu — drukājiet fotoattēlus, izgatavojiet
krāsu kopijas, skenējiet attēlus un ikdienas
dokumentus un pat nosūtiet eFax® faksus,
neizmantojot tālruņa līniju.5
● Skaisti laboratorijas kvalitātes fotoattēli, atkārtotas
izdrukas un citi fotoprojekti, izmantojot oriģinālās HP
tintes.
● Ar automātisko divpusējo drukāšanu varēsit ietaupīt
laiku un samazināt papīra patēriņu par gandrīz
50%, drukājot uz abām lapas pusēm.

● PVC nesaturošs printeris.1
● Ietaupiet līdz pat 50% papīra, izmantojot automātisko divpusējo
drukāšanu.

ENERGY STAR® kvalificēts

Lūdzu, nodrošiniet datora aparatūras un drukāšanas materiālu atkārtotu pārstrādi.
Uzziniet par to vairāk mūsu tīmekļa vietnē.

● Iegūstiet līdz pat 3 reizes vairāk melnbaltu lapu/2
reizes vairāk krāsainu lapu ar papildu augstas
ietilpības tintes kasetnēm.6

1 Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu saderība tikai ar 2,4 GHz maršrutētājiem.

2 Nepiec. interneta savien. ar printeri. Funk. darbojas ar jebkāda veida ierīci, kurā iespējota interneta sav. vai e-pasta opcija. Drukas laiks var mainīties. Lai iegūtu sarakstu, kurā norādīti atbalstītie dokumentu un attēlu veidi, sk.
www.hp.com/go/eprintcenter.

3 Atbalsta iOS 4.2 un jaunākas ierīces (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS un 3. un 4. paaudzes iPod Touch®), kuras atbalsta vairākuzdevumu režīmu. AirPrint™ un iOS 4.2 vai jaunākām ierīcēm nepieciešams 802.11 bezvadu tīkla
savienojums ar printeri. AirPrint un AirPrint logotipi ir Apple® Inc. preču zīmes. iPad, iPhone un iPod Touch ir Apple Inc. preču zīmes ASV un citās valstīs.

4 HP automātiskais bezvadu savienojums var nebūt pieejams atsevišķās sistēmas konfigurācijās. Saderības informāciju meklējiet vietnē hp.com/go/autowirelessconnect.

5 Tīmekļa faksa pakalpojuma izmantošanai nepieciešams interneta savienojums ar printeri un jāreģistrējas trešās puses pakalpojuma izmantošanai. Bez maksas nodrošina 20 ienākošo un 20 izejošo faksa dokumentu lapas mēnesī. Spēkā
papildu noteikumi un ierobežojumi, informāciju par eFax sk. vietnes www.hp.com/go/eprintcenter lapā Palīdzība.

6 Salīdzinot ar HP 300 tintes kasetnēm (XL kasetnes neietilpst komplektācijā, jāiegādājas atsevišķi); balstoties uz HP publicēto izdruku skaitu, patiesais skaits var atšķirties atkarībā no izmantotā printera, izdrukātajiem attēliem un citiem
faktoriem (skatiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

7 Nepieciešama piekļuve trešo pušu lietojumprogrammu veikaliem. Informācijai par saderīgām ierīcēm sk. www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

8 Nepieciešams bezvadu piekļuves punkts un interneta savienojums ar printeri. Pakalpojumu izmantošanai var būt nepieciešams reģistrēties. Lietojumprogrammu pieejamība ir atkarīga no valsts, valodas un spēkā esošajiem līgumiem. Sk.
www.hp.com/go/eprintcenter.

HP ENVY 110 e-All-in-One printeris

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Funkcijas
Drukas tehnoloģija
Displejs

Drukā, eFax®, skenē, kopē, tīmeklis
HP Thermal Inkjet
8,9 cm skārienekrāna krāsu grafiskais displejs (CGD)

Programmatūra

2 (1 melna, 1 trīskrāsu/gaišzila, purpura, dzeltena)
HP Photo Creations progr.

Standarta savienojamība

Ātrdarbīgs USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n

Mobila drukas iespēja

HP ePrint, Apple AirPrint™

Atmiņas kartes saderība

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI
Melns (vislabākā): Līdz 1200 x 600 dpi teksta izvadei (drukājot no datora);
Krāsu (vislabākā): Līdz 4800 x 1200 optimizētiem dpi krāsu režīmā (kad tiek
drukāts no datora uz speciāla HP foto papīra un 1200 ievades dpi).
Melns (ISO): Līdz 7 lpp./min.; Krāsu (ISO): Līdz 4 lpp./min.
Bezmalu drukāšana: Jā (līdz 216 × 297 mm)
Atbalsta tiešo drukāšanu: Jā (atmiņas kartes)
Reizi mēnesī, A4: Līdz 1000 lapām
Melns (standarta): 100 x 100 dpi

Drukas kasetņu skaits

Standarta printera valodas
Drukas izšķirtspēja

Drukas ātrums
Drukas ietilpība
Ekspluatācijas cikls
Faksa izšķirtspēja

Faksu pārraide: Jā, melnbalts (eFax®); Automātiskā numura atkārtošana:
Nav
Skenera veids/Tehnoloģija
Plakanvirsma; Kontakta attēlu sensors (CIS)
Skenēšanas ievades režīmi
Priekšējā paneļa skenēšanas, kopēšanas, e-pasta, faksa vai failu pogas; HP
skenēšanas programmatūra un Windows® un Mac operētājsistēmas
nodrošinātā skenēšanas programmat.; un lietotāju iestatīšana, izmantojot
TWAIN
Skenēšanas izšķirtspēja
Aparatūra: Līdz 1200 × 1200 dpi; Optisks: Līdz 1200 dpi
Bitu dziļums/Pelēkās krāsas līmeņi 24 bitu; 256
Maksimālais skenēšanas izmērs
216 x 297 mm
Kopijas izšķirtspēja
Melns teksts un grafika: Līdz 600 dpi (no 300 ievades dpi, normālas
kvalitātes režīmā); Krāsa: Līdz 600 dpi no 300 ievades dpi (normālas
kvalitātes režīmā)
Kopēšanas ātrums
Melns (ISO): Līdz 6 k./min.; Krāsu (ISO): Līdz 3,5 kop./min
Maksimālais kopiju skaits
Līdz 50 kopiju
Kopētāja izmēru maiņa
50 līdz 400%
Atbalstīto materiālu tipi
Papīrs (parasts, strūklprintera, foto), aploksnes, caurspīdīgās plēves, uzlīmes,
kartes, HP augstas kvalitātes materiāls, uzgludināmas plēves, materiāls bez
apmalēm
Atbalstītie materiālu formāti
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
Pielāgoti apdrukas materiāla
77 x 127 līdz 215 x 297 mm

Spriegums

Izstrādājuma izmēri
Produkta svars
Kas atrodas iepakojumā

Garantija

Izcelsmes valsts
Materiāli

faksa funkcijas

izmēri

Atbalstītais materiālu svars
Papīra apstrāde standarta/ievade

Minimālās sistēmas prasības

Saderīgas operētājsistēmas
ENERGY STAR kvalificēts

A4, aploksnes: 75 līdz 90 g/m²; kartītes: līdz 200 g/m²; fotopapīrs: līdz 300
g/m²
80 lapu ievades paplāte; 25 lapu izvades tekne;
Dupleksa opcijas: Automātiski (standarts); Aplokšņu padevējs: Nav; Standarta
papīra padeves: 1;
Ievades ietilpība: Maksimālā ievades ietilpība: Līdz 80 lapām, Līdz 80
aploksnēm, Līdz 30 lapām fotopapīrs
Izvades ietilpība: Maksimālā izvades ietilpība: Līdz 10 lapām fotopapīrs
Dators: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64)
procesors, 2 GB brīvas vietas cietajā diskā, CD-ROM/DVD diskdzinis vai
interneta savienojums, USB ports, Internet Explorer; Windows Vista®: 800
MHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors, 2 GB brīvas vietas cietajā
diskā, CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums, USB ports, Internet
Explorer; Windows® XP (SP3)* vai jaunāka (tikai 32 bitu): jebkurš Intel®
Pentium® II, Celeron® vai saderīgs procesors, 233 MHz vai jaudīgāks, 512
MB brīvas vietas cietajā diskā, CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta
savienojums, USB ports, Internet Explorer 6 vai jaunāka versija;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 vai Intel® Core™
procesors; 500 MB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD diskdzinis;
Tīmekļa pārlūkprogramma; USB ports
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* vai
jaunāka (tikai 32 bitu); Mac OS X v 10.5, v10.6, v10.7
Jā

Servisa un atbalsta iespējas

Strāvas padeves veids: Iekšējais
Strāvas prasības: Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%),
50/60Hz (+/- 3Hz)
Enerģijas patēriņš: 26 vati (maksimums), 23 vati (aktīvs), 7,1 vats (dīkstāve),
3,5 vati (miega režīms), 0,53 vati (manuāli izslēgts)
p x d x a: 427 x 336,5 x 102 mm
7,25 kg
CQ809B HP ENVY 110 e-All-in-One printeris (D411a), HP 300 melnās tintes
kasetne, HP 300 trīskrāsu tintes kasetne, HP programmatūras kompaktdisks,
uzziņas rokasgrāmata, barošanas kabelis, atkārtoti izmantojama piederumu
soma
Viena gada standarta ierobežotā HP aparatūras garantija. Garantijas un
atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no produkta, valsts un vietējās
likumdošanas.
Produkts ražots Ķīnā.
CC640EE HP 300 melnas krāsas tintes kasetne
CC643EE HP 300 trīskrāsu tintes kasetne
CC641EE HP 300XL melnās krāsas tintes kasetne
CC644EE HP 300XL trīskrāsu tintes kasetne
CN637EE HP 300 Combo-pack Black/Tri-color Ink Cartridges
CG846EE HP 300 Photo Starter Pack-50 sht/10 x 15 cm
Q8691A HP uzlabots glancēts foto papīrs-25 lapas/10 x 15 cm bez
apmales
CR677A HP Premium Plus Glossy Photo Paper-25 sht/10 x 15 cm
*Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/pageyield vai sk.
produkta iesaiņojumu
UG189E - HP trīs gadu apkopes komplekts ar standarta apmaiņu
daudzfunkcionālajiem printeriem (pieejams visā Eiropas, Tuvo Austrumu,
Āfrikas valstīs)
UG064E — HP trīs gadu apkopes komplekts ar nākamās dienas apmaiņu
daudzfunkcionālajiem printeriem (pieejams Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā,
Francijā, Vācijā, Īrija, Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Spānijā,
Zviedrijā, Šveicē, AK, Čehijas Republikā, Grieķijā, Ungārijā, Polijā,
Slovākijā).

Paļaujieties uz uzticamo atbalstu, lai izveidotu vislabākos iespējamos attēlus. Mēs varam palīdzēt jums
uzlabot savu drukāšanas un attēlveidošanas vidi, aizsargāt investīcijas IT jomā, kā arī veicināt jūsu
uzņēmuma izaugsmi — tas viss pateicoties mūsu izdevīgajam, kvalificētajam un īpaši jūsu vajadzībām
piemērotajam atbalstam, kas tiek nodrošināts HP Care Pack pakalpojumu ietvaros.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet mūsu vietni http://www.hp.com
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