HP ENVY 110 e-All-in-One Yazıcı

HP ENVY 110 e-All-in-One; web, kablosuz ve uzaktan
yazdırma da dahil bir dizi yeni özellikler içeren küçük ve
şık bir e-all-in-one yazıcı, tarayıcı, fotokopi aygıtı ve
eFax®, bir başka deyişle tamamen farklı bir aygıt arayan
ev kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Bu oldukça şık, dokunmatik ekranlı e-all-in-one
ile üstün baskı deneyiminin tadını çıkarın.

Mobil baskı çözümlerinden birini seçerek
hareket halindeyken yazdırın.2

● Görüntüleri yazdırma, tarama, kopyalama ve
inceleme işlemlerinizi dokunma, kaydırma ve hareket
ettirme özelliklerine sahip geniş, yüksek çözünürlüklü
renkli dokunmatik ekranda gerçekleştirin.

● HP ePrint ile hareket halindeyken yazdırma
özgürlüğünü keşfedin; artık hemen hemen her
yerden yazdırabilirsiniz.2

● Düşük profilli tasarımı, zarif stili ve fısıltı kadar sessiz
çalışması ürünü her odaya yerleştirebileceğiniz
anlamına gelir.
● İşleriniz derli toplu; otomatik uzayan kağıt çıkış
tepsisi baskılarınızı biriktirir ve gerekmediğinde geri
toplar.
● Kolay yazdırma ve paylaşmanın tadını çıkarın – HP
Otomatik Kablosuz Bağlantı ile kablosuz ağınıza
bağlanın.1,4

● AirPrint™ sayesinde iPad®, iPhone® veya iPod
touch® cihazınızdaki e-postaları, fotoğrafları, web
sayfalarını ve daha fazlasını doğrudan yazdırın.3
● Evde olmadığınız zamanlarda HP mobil yazdırma
uygulamalarını kullanarak doğrudan akıllı
telefonunuzdan yazdırın.7
● Kullanımı kolay uygulamaları seçmek ve web
içeriğini PC olmadan doğrudan e-all-in-one
aygıtınızdan yazdırmak için koloay anlaşılır renkli
dokunmatik ekranı kullanın.8

Gerçek çok yönlülüğü, üstün fotoğraf yazdırma
özelliğini ve çok daha fazlasını evinize taşıyın.
● İstediğinizi yapın; fotoğraflar yazdırın, hızlı renkli
fotokopiler oluşturun, görüntüleri ve günlük belgeleri
tarayın ve hatta eFax® özelliğini kullanarak telefon
hattı olmadan faks gönderin.5
● Orijinal HP mürekkepleri ile mükemmel, laboratuvar
kalitesinde fotoğraflar, yeni baskılar ve başka
fotoğraf projeleri oluşturun.
● Otomatik iki taraflı yazdırma özelliği sayesinde
kağıdın her iki yüzüne yazdırarak zamandan tasarruf
edin ve %50'ye varan oranda daha az kağıt tüketin.

● PVC içermeyen yazıcı.1
● Otomatik çift taraflı baskı özelliğini kullanarak %50'ye varan oranda
kağıt tasarrufu sağlayın.

ENERGY STAR® belgeli

Lütfen bilgi işlem donanımınızı ve yazdırma sarf malzemelerinizi geri dönüşüm
programlarına verin. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin.

● İsteğe bağlı yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarıyla
3 kat daha fazla siyah veya 2 kat daha fazla renkli
baskılı sayfa elde edin.6

1 Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz yönlendiriciler ile uyumludur.

2Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Özellik, herhangi bir Internet ve e-posta özellikli aygıt bağlantısıyla çalışır. Yazdırma süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için www.hp.com/go/eprintcenter
adresine bakın.

3 Çoklu görevi destekleyen iOS 4.2 ve üstü aygıtları (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS ile 3. ve 4. nesil iPod touch®) destekler. AirPrint™ ile iOS 4.2 ve üstü aygıtlarda yazıcının 802.11 'kablosuz ağ' bağlantısının olması gerekir. AirPrint ve
AirPrint Logosu, Apple® Inc.'in ticari markalarıdır. iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

4 HP Otomatik Kablosuz Bağlantı, bazı sistem yapılandırmalarında kullanılamayabilir. Uyumluluk ile ilgili bilgi için hp.com/go/autowirelessconnect adresini ziyaret edin.

5 Web tabanlı faks hizmeti için yazıcının Internet'e bağlı olması ve üçüncü taraf hizmet kaydı gerekir. Aylık en fazla 20 gelen sayfa ve 20 giden sayfa içerir. Ek koşullar ve kısıtlamalar geçerlidir; www.hp.com/go/eprintcenter adresindeki
Yardım sayfasında yer alan eFax bilgilerine bakın.

6 HP 300 mürekkep kartuşlarıyla karşılaştırılmıştır (XL kartuşlar ürüne dahil değildir, lütfen ayrı olarak satın alın); HP tarafından beyan edilen verim değerleri esas alınmıştır, gerçek değerler kullanılan yazıcıya, basılan görüntülere ve diğer
faktörlere göre farklılık gösterebilir (bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

7 Üçüncü taraf uygulama mağazalarına erişim gerektirir. Uyumlu aygıtlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/mobile-printing-solutions adresine bakın.

8 Kablosuz erişim noktası ve yazıcının Internet'e bağlı olmasını gerektirir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bkz. www.hp.com/go/eprintcenter.

HP ENVY 110 e-All-in-One Yazıcı

TEKNIK ÖZELLIKLER
İşlevler
Baskı teknolojisi
Ekran

Yazdırma, eFax®, tarama, fotokopi, Web
HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
8,9 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekranı)

Yazılım

2 (1 siyah, 1 Üç Renkli/camgöbeği, eflatun, sarı)
HP Photo Creations

Standart Bağlanabilirlik

Yüksek Hızlı USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n

Mobil baskı yeteneği

HP ePrint, Apple AirPrint™

Bellek Kartı Uyumluluğu

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI
Siyah (en iyi): Bilgisayardan basarken 1200 x 600 görüntülenen dpi'ye
kadar; Renkli (en iyi): Belirli HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken
4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar renkli ve 1200 giriş dpi'si
Siyah (ISO): Dakikada 7 sayfaya kadar; Renkli (ISO): Dakikada 4 sayfaya
kadar
Kenarlıksız Baskı: Evet (216 x 297 mm'ye kadar)
Doğrudan Baskı Destekli: Evet (bellek kartları)
Ayda Bir,A4: 1000 sayfaya kadar
Siyah (standart): 100 x 100 dpi

Baskı kartuşu sayısı

Standart Yazıcı Dilleri
Baskı Çözünürlüğü

Baskı Hızı
Baskı Özellikleri
Baskı kapasitesi
Faks Çözünürlüğü

Fakslama: Evet, siyah beyaz (eFax®); Otomatik Yeniden arama: Yok
Masaüstü; Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarama Girdi Modları
Ön panelde tarama, kopyalama, e-posta gönderme, fakslama veya
dosyalama düğmeleri; HP tarayıcı yazılımı ve Windows® ve Mac'te işletim
sistemi tarafından sağlanan tarayıcı yazılımı; ve TWAIN yoluyla kullanıcı
uygulaması
Tarama Çözünürlüğü
Donanım: 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Optik: En fazla 1200 dpi
Bit Derinliği/Gri tonlama düzeyleri 24 bit; 256
En Yüksek Tarama Boyutu
216 x 297 mm
Kopya Çözünürlüğü
Siyah Metin ve Grafikler: En fazla 600 dpi (en az 300 giriş dpi, Normal
mod); Renk: 300 giriş dpi'den 600 dpi'ye kadar (Normal mod)
Kopyalama Hızı
Siyah (ISO): Dakikada 6 kopyaya kadar; Renkli (ISO): Dakikada 3,5 kopyaya
kadar
Maksimum kopya sayısı
50 kopyaya kadar
Kopyalayıcı Yeniden
%50 - 400

Güç

Ürün boyutları
Ürün ağırlığı
Kutudakiler

Garanti
Üretildiği ülke/bölge
Sarf Malzemeleri

faks özellikleri

Tarama türü/Teknoloji

Boyutlandırma

Desteklenen ortam türleri
Desteklenen ortam boyutları

Özel Baskı Ortamı Boyları
Desteklenen Baskı Ortamı Ağırlığı
Kağıt İşleme Standart/Giriş

Asgari Sistem Ihtiyaçları

Uyumlu İşletim Sistemleri
ENERGY STAR Onaylı

Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, asetatlar,etiketler,
kartlar, HP premium ortamları, ütüyle baskı aktarımları, kenar boşluksuz ortam
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 - 215 x 297 mm
A4, zarflar: 75 - 90 g/m²; kartlar: en fazla 200 g/m²; fotoğraf kağıdı: en
fazla 300 g/m²
80 yapraklık giriş tepsisi; 25 yapraklık çıkış tepsisi;
Dupleksleme Seçenekleri: Otomatik (standart); Zarf Besleyicileri: Yok; Standart
Kağıt Tepsileri: 1;
Giriş Kapasitesi: Azami giriş kapasitesi: En fazla 80 yaprak, En fazla 80 zarf,
En fazla 30 yaprak fotoğraf kağıdı
Çıkış Kapasitesi: Azami çıkış kapasitesi: En fazla 10 yaprak fotoğraf kağıdı
Bilgisayar: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) veya 64-bit (x64)
işlemci, 2 GB boş sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya İnternet
bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Windows Vista®: 800
MHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB boş sabit disk alanı,
CD-ROM/DVD sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet
Explorer; Windows® XP (SP3)* veya üstü (sadece 32 bit): Intel® Pentium® II,
Celeron® veya uyumlu işlemci, 233 MHz veya üstü, 512 MB sabit disk alanı,
CD-ROM/DVD sürücü veya Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet
Explorer 6 veya üstü;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 veya Intel® Core™
İşlemci; 500 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM/DVD sürücüsü; Internet
tarayıcısı; USB bağlantı noktası
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* veya üstü
(sadece 32 bit); Mac OS X v 10.5, v10.6, v10.7
Evet

Servis ve Destek Seçenekleri

Güç Kaynağı Tipi: Dahili
Güç İhtiyaçları: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Güç Tüketimi: 26 vat (maksimum), 23 vat (etkin), 7,1 vat (bekleme), 3,5 vat
(uyku), 0,53 vat (manuel kapalı)
e x d x y: 427 x 336,5 x 102 mm
7,25 kg
CQ809B HP ENVY 110 e-All-in-One Yazıcı (D411a), HP 300 Siyah
Mürekkep Kartuşu, HP 300 Üç Renkli Mürekkep Kartuşu, HP yazılım CD'si,
başvuru kılavuzu, güç kablosu, yeniden kullanılabilir aksesuar çantası
Standart bir yıllık HP sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri
ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.
Çin'de üretilmiştir.
CC640EE HP 300 Siyah Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 200 sayfa*
CC643EE HP 300 Üç Renkli Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 160 sayfa*
CC641EE HP 300XL Siyah Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 600 sayfa*
CC644EE HP 300XL Üç Renkli Mürekkep Kartuşu
Ortalama kartuş verimi 430 sayfa*
CN637EE HP 300 Birleşik Paket Siyah/Üç Renkli Mürekkep Kartuşları
Ortalama kartuş verimi 200 sayfa*160 sayfa*
Q8691A HP Avantajlı Parlak Fotoğraf Kağıdı-25 yaprak/10 x 15 cm kenar
boşluksuz
CR677A HP Premium Plus Parlak Fotoğraf Kağıdı-25 ypr/10 x 15 cm
*Baskı kapasitesi hakkında bilgi için www.hp.com/go/pageyield adresini
ziyaret edin veya ürünün ambalajına bakın
UG189E - Çok İşlevli Yazıcılar için Standart Değişim olanağı ile 3 yıllık HP
Care Pack (Tüm Avrupa, Orta Doğu, Afrika ülkelerinde mevcut)
UG064E - Çok İşlevli Yazıcılar için Ertesi Gün Değişim olanağı ile 3 yıllık HP
Care Pack (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere,
Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya'da mevcut).

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve
görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve
ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Daha fazla bilgi için, http://www.hp.com adresine bakın
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