Printer HP Deskjet 3520 e-All-in-One

HP Deskjet 3520 e-All-in-One on mõeldud kodu- ja
kodukontori kasutajale, kes otsib taskukohast traadita
printerit, millel on eraldi vahetatavad tindikassetid ning
millega saaks printida ka otse mobiilsideseadmelt HP
ePrint-rakenduse abil.

Get easy wireless printing – from virtually
anywhere.1,2

Printige, skannige ja paljundage - seda kõike
võimaldab üks stiilne ja ksutajasõbralik seade.

● Stay connected with HP ePrint mobile printing – now
you can print from your smartphone or tablet from
virtually anywhere.2

● Proovige lihtsat printimist, skannimist ja
paljundamist intuitiivsete nuppude ja mugava
ühevärvilise ekraani abil.

● Proovige lihtsat printimist ja jagamist – ühenduge
traadita võrku funktsiooni HP Auto Wireless Connect
abil.1,3

● Printige kalendreid, mänge, märkmepaberit ja palju
muud ilma arvutita, kasutades rakendust HP
Quickforms.

● Wirelessly print direct from a smartphone or other
mobile device using HP mobile printing
applications.4

● Get quick and easy installation plus fast power up –
compact design fits neatly onto shelves or busy
desks.

● Printige e-kirju, fotosid, veebilehti ja palju muud otse
seadmetest iPad®, iPhone® või iPod touch®
rakenduse AirPrint™ kaudu.5

● Printige väga kvaliteetseid igapäevadokumente
ISO-kiirusel (võrreldav laserprinteriga) kuni 8 lk/min
mustvalgelt ja 7,5 lk/min värviliselt.

Enjoy affordable single and two-sided printing
with individual HP inks.
● Säästke aega ja paberit automaatse kahepoolse
printimis- ja kopeerimisfunktsiooniga.
● Print using affordable, individual ink cartridges –
replace each cartridge separately, only when you
need to.
● Kuni 2 korda rohkem mustvalgeid ja 2,5 korda
rohkem värvilisi prinditud lehekülgi valikuliste
suuremahuliste XL-tindikassettidega.6
● Print right to the edge of the paper for
professional-looking borderless documents, photos,
leaflets and more.

● Valmistatud keskkonnasäästlikult – tehtud 20% ulatuses ümbertöödeldud
plastist.
● Automaatse kahepoolse printimisega säästate kuni 50% paberit.

Vastab programmi ENERGY STAR® nõuetele.

Palun andke arvutiseadmed ja prinditarvikud ringlusse. Lisateavet selle kohta,
kuidas seda teha, leiate meie veebisaidilt.
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Raadioühenduse jõudlus oleneb füüsilisest keskkonnast ja pääsupunkti kaugusest.

Vajab Interneti-ühendust printeriga. May require a wireless access point, registration, a firmware upgrade, or additional actions. Availability and print times may vary. Funktsioon töötab e-posti ja Interneti toega ühendatud seadmel. Lisateavet leiate
veebilehelt www.hp.com/go/eprintcenter.
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HP Auto Wireless Connect (automaatne juhtmevaba ühendus) ei pruugi kõigi süsteemikonfiguratsioonide puhul saadaval olla. Ühilduvuse kohta vaadake hp.com/go/autowirelessconnect.
Vajalik juurdepääsu kolmanda osapoole rakenduste poodidele.

Supports the following devices running iOS 4,2 or later: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS or later), iPod touch® (3rd generation or later). Works with HP’s AirPrint™-enabled printers and requires the printer to be connected to the same network as your iOS
device. AirPrint ja AirPrinti logo on ettevõtte Apple® Inc. kaubamärgid. iPad, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
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Võrreldud tindikassettidega HP 364 (XL-kassetid ei kuulu komplekti, palun ostke eraldi); HP avaldatud tootlusandmete põhjal. Olenevalt kasutatavast printerist, prinditavast sisust ja muudest teguritest võib tegelik tootlus erineda (vt
www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

Printer HP Deskjet 3520 e-All-in-One

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Funktsioonid

Printimine, kopeerimine, skaneerimine

Printimise tehnoloogia

HP termiline tindiprinter

Kuvar

5 cm Hi-Res Monochrome LCD

Prindikassettide arv

4 (kõiki 1: must, sinine, punane, kollane)

Tarkvara

HP Photo Creations

Standardühenduvus

Hi-Speed USB 2.0; WiFi, 802.11n

Mobiilne printimine

HP ePrint, Wireless direct printing, Apple AirPrint™

Standardsed printerikeeled

HP PCL 3 GUI

Eraldusvõime printimisel

Must (parim): Kuni 1200 x 600 viimistletud punkti tolli kohta (arvutist
printimisel); Värviline (parim): Kuni 4800 × 1200 optimeeritud dpi
(värviline, printimisel arvutist valitud HP fotopaberile
sisenderaldusvõimega 1200 dpi)

Printimiskiirus

Mustvalge (ISO): Kuni 8 lk/min; Värviline (ISO): Kuni 7,5 lk/min

Printimisvõimalused

Ääristeta printimine: Jah (kuni 216 × 297 mm)
Automaat-paberiandur: Nr
Fotoküljenduse toega: Nr
Otseprintimise tugi: Nr

Soovitatav igakuine lehekülgede
hulk
Maksimaalressurss

300 kuni 400

Skaneerimise tüüp/Tehnoloogia

Lameskanner; Kontaktskanner (CIS)

Skanneri sisendrežiimid

Front panel or HP Solution Center desktop scanning to computer, or
E-mail

Skanneri eraldusvõime

Riistvara: Kuni 1200 × 2400 punkti tolli kohta; Optiline: Kuni 1200
punkti tolli kohta;

Värvisügavus/Hallskaala tasemed

24-bit.; 256

Maksimaalne skaneerimissuurus

216 x 297 mm

Koopia eraldusvõime

Must tekst ja graafika: Kuni 600 dpi; Värvid: Kuni 600 dpi

Paljunduskiirus

Mustvalge (ISO): Kuni 6,5 koopiat minutis; Värviline (ISO): Kuni 5,5
koopiat minutis

Maksimaalne koopiate arv

Kuni 20 koopiat

Paljundusmasin, suuruse muutmine

25 kuni 400 %

Toetatud meediumi tüübid

Paber (tavaline, tindiprinteri, fototrüki), ümbrikud, lüümikud, kleebised,
kaardid, HP Premiumi kandjad, termotrükikandjad, servadeta kandjad

Toetatavad kandjate formaadid

A4 (210 × 297 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5
(176 × 250 mm); C6 (114 × 162 mm); DL (110 × 220 mm);

Kohandatud kandjaformaadid

76 × 127 kuni 216 × 356 mm

Toetatav andmekandja kaal

A4: 75 kuni 90 g/m²; HP ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; HP kaardid: kuni
200 g/m²; HP fototrükipaber: kuni 300 g/m²

Paberikäsitsus, standardne/sisend

80-leheline sisendsalv; 15-leheline väljundsalv;
Dupleks-valikud: Automaatne (standardne); Ümbrikusöötur: Nr;
Standardsöötesalved: 1;
Sisendi võimalused: Suurim söötevõimsus: Kuni 80 lehte, kuni 40 lehte
kiled, kuni 5 ümbrikku
Väljundvõimsused: Suurim väljastusvõimsus: Kuni 15 lehte; kuni 10 lehte
fotopaber

Kuni 1000 lehekülge

Süsteemi miinimumnõuded

Personaalarvuti: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitine (x86) või
64-bitine (x64) protsessor, 2 GB vaba kõvakettaruumi,
CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus, USB-port, Internet Explorer;
Windows Vista®: 800 MHz 32-bitine (x86) või 64-bitine (x64)
protsessor, 2 GB vaba kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või
Interneti-ühendus, USB-port, Internet Explorer; Windows® XP (SP2) või
uuem (32 bitti): mis tahes Intel® Pentium® II, Celeron® või ühilduv
protsessor, 233 MHz või kõrgema taktsagedusega, 750 MB vaba
kõvakettaruumi, CD-ROM-/DVD-draiv või Interneti-ühendus, USB-port,
Internet Explorer 6 või uuem;
Mac: Mac OS X või 10.5; PowerPC , , või Intel® Core protsessor; 1 GB
vaba kõvakettaruumi; CD-ROM/DVD või Internet; USB

Ühilduvad operatsioonisüsteemid

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* või
uuem (ainult 32-bitine); Mac OS X v10.6, v10.7

Vastab programmi ENERGY STAR
nõuetele

Jah

Toiteploki tüüp:Sisemine
Energiatarve:13,38 W maksimaalselt (töörežiimis), 0,22 W (töörežiimis),
2,72 W (ooterežiimis), 0,8 W (uinakurežiimis), 0,22 W (väljalülitatuna)
Mõõtmed
l x s x k:440 × 365 × 144 mm
Toote kaal
5 kg
Karbi sisu
CX052B HP Deskjet 3520 e-All-in-One; HP Setup 364 must, tsüaan,
magenta ja kollane tindikassett; toitejuhe; tarkvara CD; USB-kaabel 1 m;
Kasutusjuhend
Garantii
Standardne üheaastane HP piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe
valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikest seadustest.
Päritoluriik
Toodetud Hiinas.
Kulumaterjalid
CB316EE HP 364 Black Ink Cartridge
CB318EE HP 364 Cyan Ink Cartridge
CB319EE HP 364 Magenta Ink Cartridge
CB320EE HP 364 Yellow Ink Cartridge
CB323EE HP 364XL Cyan Ink Cartridge
CB324EE HP 364XL Magenta Ink Cartridge
CB325EE HP 364XL Yellow Ink Cartridge
CN684EE HP 364XL Black Ink Cartridge
C5977B HP säravvalge tindiprinteripaber-500 lehte/A4210 x 297 mm
CHP710 HP kombainseadme paber-500 lehte/A4/210 x 297 mm
Q8692A HP läikeline fotopaber Advanced -100 lehte/10 x 15 cm
ääristeta
Tootlusandmed leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies või
toote pakendilt
Teenuse- ja toevalikud
UG187E - HP hoolduspakett 3 aastat, sh mitmefunktsiooniliste printerite
kassettide standardne vahetamine (teenust pakutakse kogu Euroopas,
Lähis-Idas, Aafrika riikides)
UG062E - HP hoolduspakett 3 aastat, sh mitmefunktsiooniliste printerite
kassettide vahetamine järgmisel päeval (teenust pakutakse Austrias,
Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias,
Madalmaades, Norras, Portugalis, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis,
Ühendkuningriigis, Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Ungaris, Poolas ja
Slovakkias).
Tänu usaldusväärsele toele on teile alati saadaval parim pilt. Saame täiustada teie printimis- ja
pildinduskeskkonda, kaitsta teie IT-alaseid investeeringuid ning aidata teie ettevõttel kasvada – seda tänu
HP Care Packi teenuste kaudu saadaolevale asjatundlikule ja taskukohasele toele, mis on kohandatud
just teie vajaduste järgi.
Toide
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