HP Photosmart 6600 e-All-in-One printeris

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.

● Izcils drukāšanas un kopēšanas ātrums līdz
14 lpp./min. melnbaltiem, 8 lpp./min. krāsainiem
dokumentiem;

● Print affordably with four individual inks – high capacity
XL ink cartridges available for frequent printing.4
● Create vivid, high impact materials that resist water,
fading and highlighter-pen smearing with HP Officejet
inks.5,6
● Enjoy reliable performance from a printer with a
12 000-page monthly duty cycle – ideal for business
colour printing.

● Improve your business workflow - send quick faxes and
scan documents directly to a PC.
● Do more with your time – scan, copy or fax multipage
documents using the convenient 35-page automatic
document feeder.
● 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
● Atklājiet HP ePrint mobilās drukāšanas sniegto brīvību
— tagad varat drukāt gandrīz no jebkuras atrašanās
vietas.2
● Share high productivity features between multiple users
on your wireless network.3
● Ar AirPrint™ varat drukāt e-pastus, fotoattēlus, tīmekļa
lapas un daudz ko citu tieši no sava iPad®, iPhone® vai
iPod Touch®.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.

1

ENERGY STAR® kvalificēts

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.

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

1

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. Detalizētai inform. skatiet www.hp.com/go/ePrintCenter.

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. And for additional solutions, see www.hp.com/go/mobile-printing-solutions

3 Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu saderība tikai ar 2,4 GHz maršrutētājiem.
4 Komplektācijā neietilpst, jāiegādājas atsevišķi.

5 Fade resistance based on paper-industry predictions for acid-free papers and Original HP inks; colorant stability data at room temperature based on similar systems tested per ISO 11798 and
ISO 18909.

6

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

7 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.
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Funkcijas

Druk., kop., sken., fakss un tīmeklis

Drukas tehnoloģija

HP Thermal Inkjet

Displejs

6,73 cm krāsu grafikas displejs;

Programmatūra

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

Standarta savienojamība

1 lielātruma USB 2.0, 1 bezvadu 802.11b/g 1-RJ-11 (fakss)

Mobila drukas iespēja

Jā

Standarta printera valodas

HP PCL 3 GUI; Uzlabots HP PCL 3

Drukas izšķirtspēja

Melns (vislabākā): Līdz 600 x 1200dpi; Krāsu (vislabākā): Līdz 4800 x 1200
optimizētiem dpi krāsu režīmā (kad tiek drukāts no datora uz speciāla HP foto
papīra un 1200 ievades dpi).

Drukas ātrums

Melns (ISO): Līdz 14 lpp./min.; Krāsu (ISO): Līdz 8 lpp./min.

Drukas ietilpība

Bezmalu drukāšana: Jā (līdz 216 × 297 mm)
Atbalsta tiešo drukāšanu: Nav

Izcelsmes valsts

Ekspluatācijas cikls

Reizi mēnesī, A4: Līdz pat 12000 lapām

Materiāli

Rekomendētais lapu daudzums
mēnesī
Faksa izšķirtspēja

200–800 lapas

Faksa ātrums

3 sekundes vienai lappusei

faksa funkcijas

Faksu pārraide: Jā, krāsu; Automātiskā numura atkārtošana: Jā; Faksa
aizkavētā sūtīšana: Jā (tikai melnbalts); Faksu apraide: 20 vietas

Skenēšanas ātrums

Skenēšanas ātrums (ADF, A4): Up to 2,8 ppm (200 ppi, b&w), up to 2,8 ppm
(200 ppi, colour);

Skenera veids/Tehnoloģija

Plakanvirsmas, automātiskā dokumentu padeve; Kontakta attēlu sensors (CIS)

Skenēšanas ievades režīmi

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

Skenēšanas faila formāts

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

Skenēšanas izšķirtspēja

Aparatūra: Līdz 1200 × 1200 dpi; Optisks: Līdz 1200 dpi

Maksimālais skenēšanas izmērs

216 x 297 mm

Skenēšanas opcijas (ADF)

Vienpusēja

Bitu dziļums/Pelēkās krāsas līmeņi

24 bitu 256

Kopijas izšķirtspēja

Melns teksts un grafika: Līdz 600 × 600 dpi; Krāsa: Līdz 600 × 600 dpi

Kopēšanas ātrums

Melns (ISO): Līdz 10 k./min.; Krāsu (ISO): Līdz 7 k./min.

Maksimālais kopiju skaits

Līdz 99 kopijām

Kopētāja izmēru maiņa

25 līdz 400%

Atbalstīto materiālu tipi

Parastais papīrs, biezais parastais papīrs, HP Bright White papīrs, HP
Professional Inkjet Paper 120 Matte, HP Premium Plus fotopapīri*, citi tintes
printeru papīri, HP Advanced fotopapīri, HP Everyday fotopapīrs, Glossy*, citi
fotopapīri, citi speciālie papīri, citas apsveikumu kartītes, HP Professional tintes
printeru papīrs 180, Glossy and Matte, citi brošūru papīri, kartons

Spriegums

Izstrādājuma izmēri
Produkta svars
Kas atrodas iepakojumā

Garantija

Melns (standarta): 200 x 100 dpi

Atbalstītie materiālu formāti

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

Pielāgoti apdrukas materiāla izmēri

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

Atbalstītais materiālu svars

1. paplāte: 60–105 g/m² (parastais papīrs); 220–280 g/m² (fotopapīrs)*;
75–90 g/m² (aploksne); 163–200 g/m² (atklātnes). *Atbalstīti arī HP Premium
Plus fotopapīri līdz 300 g/m² un HP Everyday fotopapīrs līdz 200 g/m².

Papīra apstrāde standarta/ievade

250 lapu ievades paplāte; 75 lapu izvades tekne;
Dupleksa opcijas: Nav (nav piemērots); Aplokšņu padevējs: Nav; Standarta
papīra padeves: 1;
Ievades ietilpība: Maksimālā ievades ietilpība: Līdz 250 lapām, Līdz 30
aploksnēm
Izvades ietilpība: Maksimālā izvades ietilpība: Līdz 75 lapām

Minimālās sistēmas prasības

Dators: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64)
procesors; 2 GB cietā diska vieta; 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 cietā diska vieta; CD-ROM/DVD
diskdzinis vai interneta savienojums; USB ports; Internet Explorer; Windows® XP
(SP3)* vai jaunāka (tikai 32 bitu): any Intel® Pentium® II; Celeron® or
compatible processor; 233 MHz vai jaudīgāks; 750 MB cietā diska vieta;
CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums; USB ports; Internet Explorer
6 vai jaunāka versija. *Atbalsta tikai 32 bitu versiju;
Mac: Mac OS X v10.5 vai v10.6: PowerPC G4, G5 vai Intel® Core™ procesors;
900 MB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta
savienojums; USB ports

Saderīgas operētājsistēmas

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* vai jaunāka
(tikai 32 bitu); *Atbalsta tikai 32 bitu versiju Mac OS X v10.5 vai v10.6; Linux
(For more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
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Jā

Servisa un atbalsta iespējas

Strāvas padeves veids: Ārējs
Strāvas prasības: Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%),
50/60Hz (+/- 3Hz)
Enerģijas patēriņš: 46 vati (maksimums), 43 vati (aktīvs), 46 vats (dīkstāve), 5
vati (miega režīms), 3,3 vati (manuāli izslēgts)
p x d x a: 464 x 448 x 240 mm
7,79 kg
CZ155A HP Officejet 6600 „viss vienā" HP 932 melnas krāsas Officejet tintes
kasetne HP 933 Setup Ink Cartridges (Cyan, Magenta, Yellow); printer
software and user’s guide on CD-ROM; lietošanas pamācība uzstādīšanas
plakāts; strāvas kabelis; tālruņa kabelis
Viena gada standarta ierobežotā HP aparatūras garantija. Garantijas un
atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no produkta, valsts un vietējās
likumdošanas.
Produkts ražots Ķīnā
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 vislabākās kvalitātes strūklprintera glancēts papīrs-50
lapas/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP profesionāls strūklprinteru matēts papīrs-150 lapas/A4/210 x
297 mm
CHP210 HP drukāšanas papīrs-500 lapas/A4/210 x 297 mm
CR711AE HP 933XL Officejet Value Pack-75 sht/A4/210 x 297 mm
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies
vai skatiet produkta iesaiņojumu
UG196E - HP 3 year Care Pack w/Standard Exchange for Officejet Printers
(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).

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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