Spausdintuvas „HP Photosmart 6600 e-All-in-One“

The HP Officejet 6600 e-All-in-One is designed for
micro/small business users looking for an e-all-in-one
capable of printing professional colour for a low cost per
page via a wireless network or direct from mobile
devices.

Print professional colour documents for a low cost
per page.

Get more done every day with this versatile
e-all-in-one.

● Print attention-grabbing, professional-quality colour
documents for a low cost per page.

● Revoliucinė spausdinimo ir kopijavimo sparta: iki 14
psl./min. nespalvotai, 8 psl./min. spalvotai;

● Print affordably with four individual inks – high capacity
XL ink cartridges available for frequent printing.4

● Improve your business workflow - send quick faxes and
scan documents directly to a PC.

● Create vivid, high impact materials that resist water,
fading and highlighter-pen smearing with HP Officejet
inks.5,6

● Do more with your time – scan, copy or fax multipage
documents using the convenient 35-page automatic
document feeder.

● Enjoy reliable performance from a printer with a
12.000-page monthly duty cycle – ideal for business
colour printing.

● Capture ID card details quickly and easily – copy
two-sided ID cards onto one side of paper.

Stay productive with wireless networking and
mobile printing.2,3
● Naudokitės HP mobiliojo spausdinimo funkcijos „ePrint“
galimybėmis ir spausdinkite praktiškai iš bet kur.2
● Share high productivity features between multiple users
on your wireless network.3
● Su „AirPrint™“ tiesiai iš „iPad®“, „iPhone®“ ir „iPod
touch®“ spausdinkite el. laiškus, nuotraukas, tinklalapius
ir dar daugiau.7
● Manage tasks and access business apps directly on your
e-all-in-one via the intuitive touchscreen.
● Save up to 40% on energy – preset your device to turn on or off with Schedule On and
Schedule Off.
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Atitinka „ENERGY STAR®“ reikalavimus

1

Energy savings calculation assumes the device is scheduled to be off for 12 hours
per weekday and 48 hours per weekend. Reduced energy use is compared with a
typical daily usage model, which assumes devices remain in “off” mode overnight
and on the weekend.
Perdirbkite savo kompiuterinę aparatinę techniką ir spausdinimo atsargas. Sužinokite mūsų
tinklalapyje.

1

Reikia belaidės prieigos taško ir interneto ryšio spausdintuvui. Gali reikėti registruotis. Galimybė naudotis programomis priklauso nuo šalies, kalbos ir sutarčių. Daugiau žr.
www.hp.com/go/ePrintCenter.

2 Reikia interneto ryšio spausdintuvui. Funkcija veikia su bet kuriuo prijungtu interneto ir el. pašto galimybes turinčiu prietaisu. Spausdinimo trukmė gali skirtis. Suderinamų dokumentų ir vaizdų tipų
sąrašas pateikiamas www.hp.com/go/eprintcenter. And for additional solutions, see www.hp.com/go/mobile-printing-solutions

3 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško. Belaidis ryšys veikia tik su 2,4 GHz kelvedžiais.
4 Nepridedama, reikia įsigyti atskirai.

5 Fade resistance based on paper-industry predictions for acid-free papers and Original HP inks; Duomenys apie dažų stabilumą kambario temperatūroje pagrįsti panašiomis sistemomis,
išbandytomis pagal ISO 11798 ir ISO 18909 reikalavimus.

6

Water resistance based on HP internal testing, using paper with the ColorLok® logo.

7 Veikia su „iOS 4.2“ arba naujesnės versijos prietaisais („iPad®“, „iPhone® 4“, „iPhone® 3GS“ ir 3-ios bei 4-os kartos „iPod touch®“), kuriuose įdiegtas daugiaprocesis režimas. „AirPrint™“ ir
„iOS 4.2“ prietaisai prie spausdintuvo turi būti jungiami 802.11 belaidžiu tinklo ryšiu. „AirPrint“ ir „AirPrint“ logotipas yra „Apple® Inc.“ prekių ženklai. „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“ yra JAV ir
kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Funkcijos

Spausd., kop., nuskt., faks., tinklas

Spausdinimo technologija

HP terminis „Inkjet“

Ekranas

6,73 cm spalvotas grafinis ekranas;

Programinė įranga

HP Printer Software, Microsoft® Toolbar, HP Update, Shop for Supplies Online

Standartinis jungiamumas

1 didelio greičio USB 2.0, 1 belaidis 802.11b/g 1-RJ-11 (faksas)

Mobiliojo spausdinimo galimybė

Taip

Standartinės spausdinimo kalbos

HP PCL 3 GUI; Išplėstinis „HP PCL 3“

Spausdinimo raiška

Nespalvotas (geriausios kokybės): Iki 600 x 1200 dpi; Spalvotas (geriausios
kokybės): Iki 4800 x 1200 optimizuotų dpi raiška (spalvotai sp. iš kompiuterio
ant kai kurių HP fotopopierių 1200 dpi raiškos atvaizdus)

Spausdinimo sparta

Nespalvotas (ISO): Iki 14 ppm; Spalvotas (ISO): Iki 8 ppm

Spausdinimo galimybės

Spausdinimas be paraščių: Taip (iki 216 × 297 mm)
Suderinamumas su tiesioginio spausdinimo funkcija: Ne

Darbiniai parametrai

Kas mėnesį, A4: Iki 12000 puslapių

Rekomenduojama apimtis puslapiais
per mėnesį
Faksogramos raiška

200–800 puslapių

Faksogramų perdavimo sparta

Puslapis per 3 sekundes

Fakso ypatybės

Faksogramų siuntimas: Taip, spalvota; Automatinis pakartotinis numerio
rinkimas: Taip; Uždelstas faksogramos siuntimas: Taip (tik nespalvotai);
Faksogramų siuntimas: 20 vietose

Skanavimo greitis

Skanavimo greitis (automatinis dokumentų tiektuvas, A4 formato popierius): Up
to 2,8 ppm (200 ppi, b&w), up to 2,8 ppm (200 ppi, colour);

Skenavimo tipas/Technologija

Planšetinis, ADT; Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS)

Skanavimo įvesties režimai

Front-panel scan, copy, fax, HP Software, EWS

Skanavimo failo formatas

Scan File Type supported by Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf),
PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Skaitymo raiška

Aparatūra: Iki 1200 × 1200 dpi; Optinis: Iki 1200 dpi

Maks. nuskaityto vaizdo dydis

216 x 297 mm

Nuskaitymo parinktys (ADF)

Vienpusis

Gylis bitais/Pilkų tonų lygiai

24 bitų 256

Kopijavimo skiriamoji geba

Nespalvotas tekstas ir grafika: Iki 600 × 600 dpi; Spalva: Iki 600 × 600 dpi

Kopijavimo greitis

Nespalvotas (ISO): Iki 10 kpm; Spalvotas (ISO): Iki 7 kpm

Didžiausias kopijų skaičius

Iki 99 kopijų

Kopijos dydžio keitimas

Nuo 25 iki 400%

Tinkami laikmenų tipai

Įprastas popierius, storesnis įprastas popierius, „HP Bright White Paper“, „HP
Professional Inkjet Paper 120 Matte“, „HP Premium Plus“ fotopopierius*, kitas
rašalinių spausdintuvų popierius, „HP Advanced Photo Papers“, „HP Everyday
Photo Paper“, blizgus*, kitas fotopopierius, kitas specialus popierius, kiti
sveikinimo atvirukai, „Professional inkjet Paper 180“, blizgus ir matinis, kitas
brošiūrų popierius, kartonas

Nespalvotas (standartinis): 200 x 100 tc

Tinkami laikmenų matmenys

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Vokas (C5, , DL);C6 Laiškas

Pasirinktinis laikmenos dydis

Windows® does not support custom paper size. Mac: 1 dėklas: Nuo 76,2 x 127
mm iki 215,9 x 355,6 mm

Palaikomas laikmenos svoris

1 dėklas: 60–105 g/m² (įprastas popierius); 220–280 g/m² (nuotraukos)*;
75–90 g/m² (vokai); 163–200 g/m² (atvirukai). *Taip pat palaiko „HP Premium
Plus Photo Papers“ – iki 300 g/m², ir „HP Everyday Photo Paper“ – iki 200
g/m².

Popieriaus tvarkymas, standartinis/
įvesties

250 lapų įvesties dėklas; 75 lapų išvesties dėklas;
Dvipusio spausdinimo parinktys: Nėra (nepalaikoma); Vokų tiektuvas: Ne;
Standartiniai popieriaus dėklai: 1;
Tiekimo dėklo talpa: Maksimali tiekimo dėklo talpa: Iki 250 lapų, Iki 30 vokų
Išvesties dėklo talpa: Maksimali išvesties dėklo talpa: Iki 75 lapų

Minimalūs sistemos reikalavimai

Kompiuteris: „Microsoft® Windows® 7“: 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų
(x64) procesorius; 2 GB laisvos vietos st. diske; CD-ROM / DVD diskas arba
interneto ryšys; USB prievadas; „Internet Explorer“; „Windows Vista®“: 800
MHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64) procesorius; 2 GB laisvos vietos st. diske;
CD-ROM / DVD diskas arba interneto ryšys; USB prievadas; „Internet Explorer“;
„Windows® XP“ (SP3)* ar naujesnė (tik 32 bitų): Intel® Pentium® M Celeron®
or compatible processor; 233 MHz ar daugiau; 750 MB laisvos vietos st. diske;
CD-ROM / DVD diskas arba interneto ryšys; USB prievadas; „Internet Explorer
6“ ar naujesnė versija. *Palaiko tik 32 bitų versiją;
„Mac“: „Mac OS X“ v10.5 arba v10.6: procesorius „PowerPC“ G4, G5 arba
„Intel® Core™“; 900 MB laisvos vietos st. diske; CD-ROM / DVD diskas arba
interneto ryšys; USB prievadas

Suderinamos operacinės sistemos

„Microsoft® Windows® 7“, „Windows Vista®“, „Windows® XP“ (SP3)* arba
naujesnė (tik 32 bitų); *Palaiko tik 32 bitų versiją „Mac OS X“ v10.5 arba
v10.6; Linux (For more information, see
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Atitinka „ENERGY STAR“ reikalavimus Taip

Maitinimo tipas: Išorinis
Maitinimo reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%), 50 /
60 Hz (+ / - 3 Hz)
Energijos naudojimas: 46 W (didžiausias), 43 W (aktyvus), 46 W (budėjimo
režimu), 5 W (laukimo režimu), 3,3 W (išjungus rankiniu būdu)
Gaminio matmenys
plotis x gylis x aukštis: 464 x 448 x 240 mm
Produkto svoris
7,79 kg
Kas yra dėžėje
CZ155A HP „Officejet 6600" „viskas viename" HP 932 juodo rašalo
„Officejet“ kasetė HP 933 Setup Ink Cartridges (Cyan, Magenta, Yellow);
printer software and user’s guide on CD-ROM; darbo pradžios vadovas
parengties lapas; maitinimo kabelis; telefono kabelis
Garantija
St. vienerių metų ribota HP garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos
pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir vietinių teisės
reikalavimų.
Kilmės šalis
Kinijos gaminys
Atsargos
CN053AE HP 932XL Black Officejet Ink Cartridge
CN054AE HP 933XL Cyan Officejet Ink Cartridge
CN055AE HP 933XL Magenta Officejet Ink Cartridge
CN056AE HP 933XL Yellow Officejet Ink Cartridge
CN057AE HP 932 Black Officejet Ink Cartridge
C6818A HP aukšt.kokybės blizgus „Inkjet“ popierius, 50 vnt./A4/210 x 297
mm
Q6593A HP profesionalus matinis „Inkjet“ popierius, 150 vnt./A4/210 x 297
mm
CHP210 HP spausdin. popierius, 500 vnt./A4/210 x 297 mm
CR711AE HP 933XL Officejet Value Pack-75 sht/A4/210 x 297 mm
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama
www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Techninio aptarnavimo ir palaikymo UG196E - HP 3 year Care Pack w/Standard Exchange for Officejet Printers
parinktys
(Available in all Europe, Middle East, Africa countries)
UG072E - HP 3 year Care Pack w/Next Day Exchange for Officejet Printers
Printers (Available in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany,
Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK,
Czech Republic, Greece, Hungary, Poland, Slovakia).
Galia

Apskaičiuokite patikimą atramą, kad būtų gautas geriausios kokybės atvaizdas. Mes galime padėti jums
išplėsti spausdinimo ir atvaizdavimo aplinką, saugoti jūsų IT investicijas ir plėsti jūsų verslą su prieinamu,
asmeniniu ir pagal jūsų poreikius pritaikytu palaikymu naudojantis „HP Care Pack“ palaikymo tarnybos
paslaugomis.

Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje adresu http://www.hp.com
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