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Drukarka HP Deskjet 5525 Ink Advantage e-All-in-One
została opracowana z myślą o użytkownikach
domowych, którzy poszukują łatwego w obsłudze i
niedrogiego rozwiązania do drukowania profesjonalnej
jakości zdjęć, dokumentów dwustronnych itp. za pomocą
tanich wkładów atramentowych i opcji drukowania
mobilnego.

Zrób więcej mniejszym kosztem — nawet 2 razy
więcej wydrukowanych stron za tę samą cenę.1

Zachowaj wysoką wydajność dzięki
drukowaniu bezprzewodowemu i mobilnemu.2,3

● Zyskaj więcej profesjonalnych wydruków mniejszym
kosztem — nawet 2 razy więcej stron za tę samą
cenę 1.

● Odkryj swobodę drukowania mobilnego HP ePrint:
od teraz możesz drukować ze smartfona lub tabletu
niemal z dowolnego miejsca.3

● Twórz studyjnej jakości zdjęcia z marginesem lub
bez oraz wyraźną grafikę i ostry czarny tekst.

● Korzystaj z prostego drukowania i udostępniania:
połącz się z siecią bezprzewodową dzięki
technologii HP Auto Wireless Connect.2,6

● Osobne wkłady atramentowe w przystępnych
cenach zapewniają imponujące rezultaty; każdy
wkład można wymieniać osobno, dopiero gdy jest to
konieczne.
● Drukuj, skanuj, kopiuj i łącz się z Internetem dzięki
drukarce HP Deskjet — najlepiej sprzedającej się
marce drukarek na świecie od ponad 20 lat.5

● Drukuj bezpośrednio z urządzeń przenośnych, które
obsługują połączenia bezprzewodowe — bez
dostępu do sieci — przy użyciu funkcji HP Wireless
Direct Printing.7
● Drukuj wiadomości e-mail, zdjęcia, strony WWW i
inne treści bezpośrednio z urządzeń iPad®,
iPhone® lub iPod touch® z technologią AirPrint™.8

Ekran dotykowy umożliwia drukowanie,
skanowanie i kopiowanie bezpośrednio z
drukarki e-all-in-one.
● Drukuj, skanuj, kopiuj i uzyskuj dostęp do programu
HP Quickforms, w tym do gier i dokumentów w
notebooku, za pomocą intuicyjnego kolorowego
ekranu dotykowego.3
● Skanuj dokumenty, zdjęcia i nie tylko bezpośrednio
do wiadomości e-mail lub do folderu sieciowego —
nie ma potrzeby uruchamiania komputera PC ani
Mac.4
● Drukuj bezpośrednio z karty pamięci aparatu —
korzystaj z kolorowego ekranu dotykowego, aby
wyświetlić i wybrać zdjęcia.
● Oszczędzaj czas i papier podczas drukowania oraz
kopiowania, dzięki możliwości automatycznego
drukowania dwustronnego.

● Zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska — produkt wykonany
w 10% z ponownie przetworzonego tworzywa sztucznego.
● Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi
automatycznego druku dwustronnego.
Certyfikat ENERGY STAR®

Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych.
Informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej.
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W porównaniu z drukiem przy użyciu innych wkładów atramentowych HP Deskjet. Na podstawie porównania opublikowanej wydajności oryginalnych wkładów HP 364/HP 178 do oryginalnych wkładów HP 655, w oparciu o zalecaną
cenę detaliczną. Rzeczywiste ceny mogą być inne. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od użytej drukarki, drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wyniki dla innych wkładów będą inne.
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Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego.

Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Może wymagać bezprzewodowego punktu dostępowego, rejestracji, uaktualnienia oprogramowania lub wykonania dodatkowych czynności. Dostępność i czasy wydruku mogą się różnić.
Technologia HP ePrint obsługuje wszystkie urządzenia z dostępem do Internetu i poczty e-mail. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter.

4
5
6
7
8

Zgodna z większością popularnych usług poczty e-mail. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/eprintcenter.
Wyniki oparte na danych IDC dotyczących dostawy produktów do drukarek atramentowych w 2011 r.
Technologia HP Auto Wireless Connect może nie być dostępna we wszystkich konfiguracjach systemu. Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie hp.com/go/autowirelessconnect.
Urządzenie przenośne musi obsługiwać połączenia bezprzewodowe. Drukarka musi obsługiwać technologię HP ePrint. Funkcja może wymagać pobrania sterownika lub aplikacji ze strony www.hp.com/go/eprintcenter.

Obsługuje następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS lub nowszy), iPod touch® (3. generacji lub nowszy). Współpracuje z drukarkami HP obsługującymi technologię AirPrint™ i wymaga
połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie z systemem iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple® Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 6,74 cm

Liczba wkładów drukujących

4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Oprogramowanie

HP Photo Creations

Standardowe podłączenia

Hi-Speed USB 2.0; interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n

Możliwość druku mobilnego

Usługa HP ePrint, funkcja Wireless Direct Printing, funkcja Apple AirPrint™

Zgodność karty pamięci

Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard

Standardowe języki drukarki

HP PCL 3 GUI

Gwarancja

Rozdzielczość druku

W czerni (best): Rozdzielczość do 1200 x 600 dpi (przy drukowaniu z komputera);
Kolor (best): Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w
kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość
wejściowa 1200 dpi)

Kraj pochodzenia
Materiały eksploatacyjne

Prędkość druku

Czarny (ISO): Do 11 str./min; Kolorowy (ISO): Do 8 str./min

Możliwości drukarki

Druk bez marginesów: Tak (do 216x297 mm)
Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Tak, z kartami pamięci

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie
Obciążalność

100 do 300

Typ skanera/Technologia

Płaski; Czujnik Contact Image Sensor (CIS)

Tryby skanowania

Skanowanie z opcją zachowania pliku na komputerze, karcie SD lub wysłania
pocztą e-mail — za pomocą panelu przedniego lub oprogramowania HP Solution
Center

Rozdzielczość skanowania

Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi

Głębia bitowa/Poziomy skali
szarości
Maksymalny format skanowania

24-bitowa;256

Rozdzielczość kopiowania

Tekst i grafika w czerni: Do 600 dpi; Kolor: Do 600 dpi

Prędkość kopiowania

Czarny (ISO): Do 6,5 kopii/min; Kolorowy (ISO): Do 5,5 kopii/min

Maksymalna liczba kopii

Do 50 kopii

Skala zmiany rozmiarów w kopiarce

25 do 400%

Nośniki

Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia,
etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki i do
wydruków bez marginesów

Obsługiwane formaty nośników

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)

Niestandardowe formaty nośników

Od 76 x 127 do 216 x 356 mm

Obsługiwana gramatura nośników

A4: od 75 do 90 g/m²; koperty HP: od 75 do 90 g/m²; karty HP: do 200 g/m²;
Papier fotograficzny HP: do 300 g/m²

Standardowy podajnik papieru

Podajnik na 80 arkuszy; Odbiornik na 15 arkuszy; Opcja druku dwustronnego:
Automatyczny (standardowo); Podajnik kopert: Brak; Standardowe podajniki
papieru: 1; Pojemność podajników: Maksymalna pojemność podajników:Do 80
arkuszy, Do 40 ark. folie,Do 5 kopert, Do 30 ark. papier fotograficzny;
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 15 ark.; Do
10 ark. papier fotograficzny

Minimalne wymagania systemowe

Zasilanie

Typ zasilacza: Wewnętrzny
Pobór mocy: Maks. 14,64 W (drukowanie), 4,75 W (tryb gotowości, oczekiwanie),
0,09 W (automatyczne wyłączenie, ręczne wyłączenie), 1,54 W (tryb uśpienia)

Wymiary
Waga produktu
Zawartość opakowania

(szer. x głęb. x wys.): 444 x 545 x 143 mm
5,05 kg
CZ282C HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One; Startowe wkłady
atramentowe HP 655 w kolorach czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym;
przewód zasilania; płyta CD z oprogramowaniem; plakat instalacyjny;
podręcznik rozpoczęcia pracy
Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji i
pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.
Wyprodukowano w Chinach.
CZ109AE Czarny wkład atramentowy HP 655
Średnia wydajność kasety z tonerem550 stron
CZ110AE Błękitny wkład atramentowy HP 655
Średnia wydajność kasety z tonerem600 stron
CZ111AE Purpurowy wkład atramentowy HP 655
Średnia wydajność kasety z tonerem600 stron
CZ112AE Żółty wkład atramentowy HP 655
Średnia wydajność kasety z tonerem600 stron
CHP235 Papier HP Printing 90 g/m2 — 500 ark./A4/210 x 297 mm CR677A Papier
HP Photo Premium Plus, błyszczący — 25 ark., 10 x 15 cm Q8692A Papier
fotograficzny HP Advanced błyszczący — 100 arkuszy/10 x 15 cm bez
marginesów
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/pageyield lub na opakowaniu produktu
UG187E — 3-letni pakiet serwisowy HP Care Pack dla drukarek wielofunkcyjnych
oferujący możliwość wymiany urządzenia w trybie standardowym (dostępny we
wszystkich krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)
UG062E — 3-letni pakiet serwisowy HP Care Pack dla drukarek wielofunkcyjnych
oferujący możliwość wymiany urządzenia następnego dnia roboczego (dostępny w
następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy).

Miesięcznie, A4: Do 1000 stron

216 x 297 mm

PC: Microsoft® Windows® 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z
Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesor 800 MHz 32bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd
CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows®
XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy): każdy procesor Intel® Pentium® II, Celeron®
lub zgodny, 233 MHz lub szybszy, 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
napęd
CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 6 lub
nowszy.
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Procesor Intel® Core™; 1 GB wolnego miejsca na
twardym dysku; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; USB

Zgodne systemy operacyjne

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 lub nowszy (tylko
wersja 32-bitowa); Mac OS X v10.6, v10.7

Certyfikat ENERGY STAR®

Tak

Opcje usług i pomocy technicznej

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care
Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i
rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w
przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
Drukarka HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One
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