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Multifunkčné zariadenie HP Deskjet 5525 Ink Advantage
e-All-in-One je navrhnuté pre používateľov v
domácnostiach, ktorí požadujú jednoduchú a cenovo
dostupnú tlač v profesionálnej kvalite, obojstrannú tlač a
ďalšie funkcie, ako aj cenovo dostupné atramenty a
viaceré možnosti mobilnej tlače.

Urobte viac za menej peňazí – za rovnakú cenu
môžete vytlačiť až dvojnásobný počet strán1.

Buďte produktívni pomocou bezdrôtovej a
mobilnej tlače2,3.

● Získajte viac výtlačkov v profesionálnej kvalite za
menej peňazí – za rovnakú cenu môžete vytlačiť až
dvojnásobný počet strán1.

● Buďte neustále pripojení s technológiou mobilnej
tlače HP ePrint – tlačte zo smartfónu alebo tabletu
takmer z ľubovoľného miesta3.

● Tlačte fotografie profesionálnej kvality s okrajmi
alebo bez nich, s ostrou grafikou a výrazným
čiernym textom.

● Vychutnajte si jednoduchú tlač a zdieľanie –
pripojte sa k bezdrôtovej sieti pomocou služby HP
Auto Wireless Connect2,6.

● Získajte vynikajúce výsledky s cenovo dostupnými
samostatnými atramentmi; vymieňajte každú kazetu
samostatne len vtedy, keď je to potrebné.

● Tlačte z bezdrôtových mobilných zariadení – bez
potreby pripájať sa k sieti – pomocou technológie
priamej bezdrôtovej tlače HP7.

● Tlačte, skenujte, kopírujte a pripájajte sa na web so
zariadeniami HP Deskjet – najpredávanejšou
značkou tlačiarní už viac ako 20 rokov5.

● Tlačte e-maily, fotografie, web stránky a ešte viac
priamo zo svojho zariadenia iPad®, iPhone® alebo
iPod touch® pomocou technológie AirPrint™8.

Používajte dotykovú obrazovku na tlač,
skenovanie a kopírovanie priamo z
multifunkčného zariadenia e-all-in-one.
● Tlačte, skenujte, kopírujte a pristupujte k aplikácii HP
Quickforms – vrátane hier a listov zápisníka –
pomocou intuitívnej farebnej dotykovej obrazovky3.
● Skenujte dokumenty, fotografie a iné výtlačky – pri
skenovaní nie je potrebné zapnúť osobný počítač ani
počítač Mac4.
● Môžete tlačiť priamo z pamäťovej karty fotoaparátu
a na zobrazovanie a výber fotografií využívať
farebnú dotykovú obrazovku.
● Šetrite čas a papier pri tlači a kopírovaní na obidve
strany papiera pomocou automatickej obojstrannej
tlače.

● Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie – 10 % recyklovaného
plastu.
● Šetrite papier až o 50% s automatickou obojstrannou tlačou.

Spĺňa normu ENERGY STAR®

Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Bližšie
informácie nájdete na našej webovej stránke.
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V porovnaní s tlačou s inými atramentovými kazetami HP Deskjet. Založené na porovnaní výťažnosti strán uvádzanom spoločnosťou HP pri použití originálnych kaziet HP 364/HP 178 a HP 655 a odporúčanej maloobchodnej ceny.
Skutočné ceny sa môžu líšiť. Skutočná výťažnosť závisí od použitej tlačiarne, tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Výsledky pre iné kazety sa líšia.
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Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu.

Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Môže sa vyžadovať bezdrôtový prístupový bod, registrácia, inovácia firmvéru alebo ďalšie činnosti. Dostupnosť a čas tlače sa môžu líšiť. Technológia HP ePrint funguje s ľubovoľným
zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Podrobnosti nájdete na www.hp.com/go/eprintcenter.
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Kompatibilné s najobľúbenejšími e-mailovými službami. Ďalšie informácie nájdete na www.hp.com/go/eprintcenter.
Výsledky založené na atramentových produktoch IDC predaných v roku 2011.
Služba HP Auto Wireless Connect nemusí byť k dispozícii pre všetky konfigurácie systému. Informácie o kompatibilite sa nachádzajú na hp.com/go/autowirelessconnect.
Mobilné zariadenie musí podporovať bezdrôtové pripojenie. Tlačiareň musí podporovať technológiu HP ePrint. Funkcia môže vyžadovať ovládač alebo aplikácie, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na http://www.hp.com/go/eprintcenter.

Podpora nasledujúcich zariadení so systémom iOS 4.2 alebo novšou verziou: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS alebo novšie verzie), iPod touch® (3. generácia alebo novšie verzie). Kompatibilita s tlačiarňami s podporou technológie HP
AirPrint™. Tlačiareň musí byť pripojená do rovnakej siete ako zariadenie iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple® Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, skenovanie a kopírovanie

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Obrazovka

Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 6,74 cm

Počet tlačových zásobníkov

4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)

Softvér

HP Photo Creations

Štandardné pripojenie

Vysokorýchlost. port USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n

Možnosť mobilnej tlače

Technológie HP ePrint, Apple AirPrint™, bezdrôtová priama tlač

Kompatibilita pamäťových kariet

Pamäťový čip Memory Stick Duo, karta Secure Digital/MultimediaCard

Štandardné jazyky tlačiarne

HP PCL 3 GUI

Záruka

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Až 1200 x 600 (vykreslené, pri tlači z počítača); Farebná
(najlepšia): Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri
tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi)

Krajina pôvodu
Doplnky

Rýchlosť tlače

Čierna (ISO): Až 11 str./min.; Farebná (ISO): Až 8 str./min.

Možnosti tlače

Tlač bez okrajov: Áno (až 216 × 297 mm) Podporovaná
priama tlač: Áno, s pamäťovými kartami

Odporúčaný mesačný objem strán

100 až 300

Pracovný cyklus

Mesačne, A4: Až 1000 strán

Typ skenera/Technológia

Plochý; Kontaktný obrazový snímač (CIS)

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie do počítača, e-mailu alebo na kartu SD z predného panela alebo z
aplikácie HP Solution Center

Rozlíšenie skenovania

Hardvér: Až 1 200 × 2 400 dpi; Optické: Až 1 200 dpi

Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej
farby
Maximálny rozmer skenu

24-bitová;256

Rozlíšenie pri kopírovaní

Čiernobiely text a grafika: Až 600 dpi; Farba: Až 600 dpi

Rýchlosť kopírovania

Čierna (ISO): Až 6,5 kópie za minútu; Farebná (ISO): Až 5,5 kópie za minútu

Maximálny počet kópií

Až 50 kópií

Zmena veľkosti pri kopírovaní

25 až 400%

Podporované typy médií

Papier (bežný, pre atramentovú tlačiareň, fotografický), obálky, transparentné
fólie, nálepky, karty, médiá HP premium, nažehľovacie médiá, bezokrajové médiá

216 x 297 mm

Podporované veľkosti médií

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); obálky DL (110 x 220 mm)

Vlastné rozmery médií

76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Podporovaná hmotnosť médií

A4: 75 až 90 g/m²; obálky HP: 75 až 90 g/m²; karty HP: až 200 g/m²;
fotopapier HP: až 300 g/m²

Spracovanie papiera,
štandardné/vstup

Vstupný zásobník na 80 listov; Výstupný zásobník na 15 listov; Obojstranné
možnosti: Automatická (štandardne); Podávač obálok: Nie; Štandardné
zásobníky papiera: 1; Vstupné kapacity: Maximálna vstupná kapacita:Až 80
listov, Až 40 hárkov priesvitné fólie,Až 5 obálok, Až 30 hárkov fotografický papier;
Výstupné kapacity: Maximálna výstupná kapacita: Až 15 hárkov; Až 10 hárkov
fotografický papier

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový
(x64) procesor, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD
alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz
32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, 2 GB voľného miesta na pevnom
disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet
Explorer; Windows® XP s balíkom SP3 alebo novší (len 32-bitová verzia):
ľubovoľný procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo kompatibilný procesor, 233
MHz alebo viac, 750 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD
alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer 6 alebo novší.
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Procesor Intel® Core™; 1 GB voľného miesta na
pevnom disku; disk CD-ROM/DVD alebo prístup na internet; USB

Kompatibilné operačné systémy

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP s balíkom SP3 alebo
novší (len 32-bitová verzia); Mac OS X v10.6, v10.7

Spĺňa normu ENERGY STAR

Áno

Zdroj

Rozmery produktov
Hmotnosť produktu
Čo je v krabici

Možnosti servisu a podpory

Typ napájacieho zdroja: Interný
Spotreba energie: Maximálne 14,64 W (tlač), 4,75 W (pohotovostný režim,
úsporný režim), 0,09 W (automatické vypnutie, manuálne vypnutie), 1,54 W
(režim spánku)
d x v x š: 444 x 545 x 143 mm
5,05 kg
CZ282C Multifunkčné zariadenie HP Deskjet Ink Advantage 5525
e-All-in-One; nastavovacia čierna, azúrová, purpurová a žltá atramentová kazeta
HP 655; napájací kábel; disk CD so softvérom; plagát s nastaveniami; príručka
Začíname
Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a
podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Vyrobené v Číne.
CZ109AE Čierna atramentová kazeta HP 655
Priemerná výdatnosť kazety550 strán
CZ110AE Azúrová atramentová kazeta HP 655
Priemerná výdatnosť kazety600 strán
CZ111AE Purpurová atramentová kazeta HP 655
Priemerná výdatnosť kazety600 strán
CZ112AE Žltá atramentová kazeta HP 655
Priemerná výdatnosť kazety600 strán
CHP235 Tlačový papier HP, 90 gsm – 500 listov/A4/210 x 297 mm CR677A
Lesklý fotografický papier HP Premium Plus-25 listov/10 × 15 cm Q8692A
Zdokonalený lesklý fotografický papier HP Advanced Glossy Photo Paper -100
listov/10 x 15 cm, bez okrajov
Informácie o výťažnosti na stranu nájdete na webovej stránke
www.hp.com/pageyield alebo na balení výrobku
UG187E – 3-ročný balík HP Care Pack so štandardnou výmenou pre multifunkčné
tlačiarne (dostupný vo všetkých krajinách Európy, Blízkeho východu a Afriky)
UG062E – 3-ročný balík HP Care Pack s výmenou v nasledujúci deň pre
multifunkčné tlačiarne (dostupný v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku,
Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku,
Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku,
Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku).

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše
tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou
podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP
Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
Multifunkčné zariadenie HP Deskjet Ink Advantage 5525
e-All-in-One

CZ282C

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými
k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik
akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto
dokumente.HP je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows a
Windows Vista sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Názvy všetkých ostatných
produktov, ktoré sú uvedené v tejto príručke, môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností.
Vytvorené v EÚ júl 2012 4AA4-1156SKE

