HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One nyomtató

Az olcsó tintákat és számos mobilnyomtatási lehetőséget
kínáló HP Deskjet 5525 Ink Advantage webes
használatra alkalmas e-All-in-One készülék olyan otthoni
felhasználóknak készült, akik könnyen és kedvező áron
szeretnének fotólabor-minőségű fényképeket, kétoldalas
dokumentumokat és más anyagokat nyomtatni.

Több eredmény, olcsóbban – nyomtasson akár
kétszer annyi oldalt, azonos költséggel1.

Folyamatos termelékenységet biztosító vezeték
nélküli és mobilnyomtatás.2,3

● Még professzionálisabb minőségű nyomtatás,
olcsóbban – nyomtasson akár kétszer annyi oldalt,
azonos költséggel.1

● A HP ePrint mobilnyomtatás útközben is kapcsolatot
biztosít – okostelefonjáról vagy
táblaszámítógépéről szinte bárhonnan nyomtathat.3

● Fotólabor-minőségű, szegélyes vagy szegélymentes
fényképek, valamint éles grafikák és tiszta fekete
szöveg előállítása.

● Könnyű nyomtatás és megosztás – csatlakoztassa
vezeték nélküli hálózatához a HP Auto Wireless
Connect szolgáltatással.2,6

● Lenyűgöző minőség elérhető áron, önállóan kapható
tintákkal; minden kazetta külön, igény szerint
cserélhető.

● A vezeték nélküli, közvetlen HP nyomtatással
vezeték nélküli mobileszközökről is nyomtathat,
ehhez hálózatra sincs szükség.7

● A HP Deskjet – több mint 20 éve a legkeresettebb
nyomtatómárka – nyomtatást, lapolvasást, másolást
és webes csatlakozást is kínál.5

● Az AirPrint™ szolgáltatással közvetlen iPad®,
iPhone® vagy iPod touch® eszközről nyomtathat
e-maileket, weblapokat és még sok mást.8

Az érintőképernyő használatával közvetlenül a
webes használatra alkalmas többfunkciós
nyomtatóról végezhető a nyomtatás, lapolvasás
és másolás.
● Az intuitív színes érintőképernyő a HP Gyors űrlapok
– köztük játékok és jegyzetfüzetpapír – nyomtatását,
beolvasását, másolását és elérését is megkönnyíti.3
● Dokumentumok, fényképek és más anyagok
beolvasása egyenesen e-mailbe vagy hálózati
mappába – nincs szükség a PC vagy a Mac
számítógép bekapcsolására.4
● Nyomtatás közvetlenül a fényképező
memóriakártyájáról – a fényképek megtekintésében
és kiválasztásában a színes érintőképernyő segít.
● Az automatikus kétoldalas nyomtatással és
másolással időt és papírt is megtakaríthat.

● Környezettudatos tervezés – 10%-ban újrahasznosított műanyagból
készült.
● 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.
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Más HP Deskjet tintapatronokkal összehasonlítva. A HP 364 / HP 178 és a HP 655 eredeti tintapatronok HP által közzétett oldalkapacitásának és ajánlott kiskereskedelmi árának összehasonlítása alapján. A tényleges árak változhatnak. A
tényleges kapacitás a használt nyomtatón, a nyomtatott képeken és más tényezőkön múlik. További információ: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Más patronok eltérő eredményeket adnak.
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A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.

Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. Vezeték nélküli hozzáférési pontot, regisztrációt, firmware-frissítést vagy további műveleteket igényelhet. Az elérhetőség és a nyomtatási idő változhat. A HP ePrint bármilyen csatlakoztatott,
internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. További részletek: www.hp.com/go/eprintcenter.
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Kompatibilis a legnépszerűbb e-mail szolgáltatásokkal. További információ: www.hp.com/go/eprintcenter.
Az eredmények az IDC tintasugaras termékre vonatkozó 2011-es szállítmányadatain alapulnak.
A HP Auto Wireless Connect nem feltétlenül érhető el minden rendszerkonfigurációhoz. A kompatibilitásról való információkkal kapcsolatban látogasson el a hp.com/go/autowirelessconnect címre.

A mobileszköznek vezeték nélküli adatátvitelre alkalmasnak kell lennie. A nyomtatónak a HP ePrint szolgáltatás használatára alkalmasnak kell lennie. A funkció illesztőprogramot vagy alkalmazásokat igényelhet, letölthető innen:
www.hp.com/go/eprintcenter.
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Támogatja a következő, iOS 4.2 vagy újabb operációs rendszerű eszközöket: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vagy újabb), iPod touch® (3. generációjú vagy újabb). A HP AirPrint™ használatára alkalmas nyomtatókkal használható, és a
nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell kapcsolódnia, mint az iOS-eszköznek. Az AirPrint, az AirPrint logó, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. Egyesült Államokban vagy más országokban bejegyzett védjegye.
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MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások

Nyomtatás, beolvasás, másolás

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Képernyő

6,74 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)

Nyomtatópatronok száma

4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Szoftver

HP Photo Creations

Szabvány csatlakoztathatóság

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

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Apple AirPrint™

Memóriakártya kompatibilitás

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 11 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 8 oldal percenként

Nyomtatási képességek

Szegély nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm)
Közvetlen nyomtatás támogatása: Igen, memóriakártyával

Javasolt havi lapkapacitás

100–300

Terhelhetőség

Havonta, A4: Max. 1000 oldal

Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők

Síkágyas; Contact Image Sensor (CIS) technológia

Lapolvasási bevitel

Asztali beolvasás számítógépre, SD kártyára vagy e-mailbe az előlapről vagy a HP
Solution Center programból

Beolvasás felbontása

Hardver: Max. 1200 x 2400 dpi; Optikai: Max. 1200 dpi

Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei

24 bites;256

Maximális beolvasási méret

216 x 297 mm

Másolási felbontás

Fekete szöveg és grafika: Legfeljebb 600 dpi; Szín: Legfeljebb 600 dpi

Másolás sebessége

Fekete (ISO): Akár 6,5 másolat percenként; Színes (ISO): Akár 5,5 másolat
percenként

Maximális példányszám

Max. 50 példány

Átméretezés fénymásolással

25–400%

Támogatott adathordozó-típusok

Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák, HP
prémium hordozóanyagok, rávasalható matricák, szegélymentes papírok

Támogatott hordozóméretek

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)

Egyedi hordozóméretek

76 x 127 – 216 x 356 mm

Hordozó támogatott súlya

A4: 75–90 g/m²; HP borítékok: 75–90 g/m²; HP kártyák: max. 200 g/m²; HP
fotópapír: max. 300 g/m²

Bemeneti papírvezető (tartozék)

80 lapos adagolótálca; 15 lapos kimeneti papírtartó; Kétoldalas lehetőségek:
Automatikus (alapkiépítésben); Borítékadagoló: Nem; Szabványos papírtálcák:
1; Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás:Akár 80 lap, Akár 40 lap
írásvetítő fóliák,Akár 5 boríték, Akár 30 lap fényképpapír; Kimeneti kapacitások:
Maximális kimeneti kapacitás: Akár 15 lap; Akár 10 lap fényképpapír

Minimális rendszerkövetelmények

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,
750 MB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 6
vagy újabb.
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Intel® Core™ processzor; 1 GB szabad merevlemezterület; CD-ROM/DVD meghajtó vagy internet; USB

Kompatibilis operációs rendszerek

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 vagy újabb (csak
32 bites); Mac OS X v10.6, v10.7

ENERGY STAR minősítés

Igen

Áramellátás

A termék mérete
A termék tömege
A doboz tartalma

Garancia

Származási ország
Kellékek

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Tápegység típusa: Belső
Energiafogyasztás: Max. 14,64 watt (nyomtatás), 4,75 watt (üzemkész,
készenlét), 0,09 watt (automatikus kikapcsolás, manuális kikapcsolás), 1,54
watt (alvó állapot)
széles x mély x magas: 444 x 545 x 143 mm
5,05 kg
CZ282C HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One; HP Setup 655 fekete,
ciánkék, magenta és sárga tintapatron; tápkábel; szoftver CD; üzembe
helyezési útmutató; üzembe helyezési útmutató
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak.
Gyártási hely: Kína
CZ109AE HP 655 fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama550 oldal
CZ110AE HP 655 ciánkék tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama600 oldal
CZ111AE HP 655 bíbor tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama600 oldal
CZ112AE HP 655 sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama600 oldal
CHP235 HP nyomtatópapír, 90 g/m² – 500 lap / A4 / 210 x 297 mm CR677A HP
Premium Plus fényes fotópapír – 25 lap/10 x 15 cm
Q8692A HP speciális fényes fotópapír - 100 lap/10 x 15 cm szegély nélküli A
nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/pageyield webhelyen vagy
a termék csomagolásán
UG187E – HP 3 éves Care Pack garancia multifunkciós nyomtatókhoz standard
cserével (minden európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető)
UG062E – HP 3 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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