HP ENVY 120 e-All-in-One printer

HP ENVY 120 e-All-in-One on mõeldud kodukasutajatele,
kes soovivad väikest ja stiilset e-all-in-one seadet, millel
on sellised uuenduslikud omadused nagu juhtmeta ja
kaugjuhtimisega printimine, e-kirja skannimine ja
iPhone® laadimine.

Kogege uuenduslikku koduprintimist, mis sobib
ideaalselt teie elustiiliga.
● Tänu siredale, uuenduslikule kujundusele sobib see
ruumisäästev e-all-in-one suurepäraselt igasse
kodusse.
● Kõik on puhas ja korras - sisse-välja paberisahtlid
pikenevad automaatselt ja tõmbuvad sisse tagasi, kui
neid ei ole vaja.
● Kogege ülivaikset talitlust ja jätkake oma
igapäevatoimetuste tegemist, kui printer teeb oma
tööd.
● Laadige oma iPhone®'i otse optimeeritud, mugavast
USB-pordist või kasutage seda otse välkmälust
printimiseks.

Printige juhtmeta ja olge ühendatud - isegi teel olles.1,2
● Avastage vabadus, mida annab teile mobiilse
printimise teenus HP ePrint, ja printige oma
nutitelefonist või tahvelarvutist praktiliselt kõikjalt.1
● Proovige lihtsat printimist ja jagamist – ühenduge
juhtmeta võrku läbi HP Auto Wireless Connecti.2,5
● HP juhtmeta otse printimise funktsioon võimaldab
mugavalt printida juhtmeta-rakendusega varustatud
mobiiliseadmetest.6
● AirPrint™ võimaldab printida juhtmeta sellistest
seadmetest nagu iPad®, iPhone® või iPod touch®
või kasutage rakendust Google Cloud Print™ ja
printige oma mobiiliseadmetest.7,8

Viige koju mitmekülgne ja suurepäraseid fotosid printiv
ning teisi kasulikke funktsioone sisaldav seade.
● Kasutage suurt värvilist puuteekraani printimiseks,
kopeerimiseks, skannimiseks, faksimiseks või kasuliku
veebisisu vaatamiseks – lihtsalt puudutage ja
lohistage.1
● Tänu läbipaistvale kaanele on skannimis- ja
kopeerimistulemus sirgem ja korralikum ning
skannige otse e-kirja.3
● Kasutage automaatset kahepoolset printimist ning
säästke aega ja 50% võrra paberit.
● Kuni 3 korda rohkem mustvalgeid ja 2 korda rohkem
värvilisi prinditud lehekülgi valikuliste suuremahuliste
tindikassettide abil.4

1

● PVC-vaba printer.1
● Automaatse kahepoolse printimisega säästate kuni 50% paberit.
Vastab standardile ENERGY STAR®
1

HP Envy 120 e-All-in-One ei sisalda polüvinüülkloriidi (PVC-d); vastab iNEMI
PVC-vaba toote definitsioonile, mis on sätestatud väljaandes "Low-Halogen
Electronics" (BFR-/CFR-/PVC-vaba). Plastosad sisaldavad <1000 ppm (0,1%) kloori
[kui CI allikaks on CFR, PVC või PVC kopolümeerid].
Palun andke arvutiseadmed ja prinditarvikud ringlusse. Lisateavet selle kohta,
kuidas seda teha, leiate meie veebisaidilt.

Vajab Interneti-ühendust printeriga. Võib vajada juhtmeta juurdepääsupunkti, registreerimist, riistvara uuendamist või muid meetmeid. Kättesaadavus ja printimisaeg võivad erineda. HP ePrint rakendus töötab Interneti ja e-posti toega
ühendatud seadmel. Lisateavet leiate veebilehelt www.hp.com/go/eprintcenter.
2 Juhtmeta ühenduse jõudlus oleneb füüsilisest keskkonnast ja juurdepääsupunkti kaugusest.
3 Ühildub enamiku enimlevinud e-posti teenustega. Lisateavet leiate aadressilt www.hp.com/go/eprintcenter.
4 Võrreldes tindikassettidega HP 300 (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).
5 HP Auto Wireless Connect (automaatne juhtmeta ühendus) ei pruugi kõigi süsteemikonfiguratsioonide puhul saadaval olla. Lisateavet ühilduvuse kohta leiate veebilehelt hp.com/go/autowirelessconnect.
6 Mobiiliseadmel peab olema juhtmeta rakendus. Printeril peab olema HP ePrint-rakendus. Funktsiooni aktiveerimiseks võib olla vaja draiverit või rakendusi, mille saab allalaadida veebilehelt www.hp.com/go/eprintcenter.
7 Toetab seadmeid, mis töötavad operatsioonisüsteemidega iOS 4.2 või uuematega: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS või uuem), iPod touch® (3. põlvkond või uuem). Töötab HP AirPrint™-toega printeritega. Printer peab olema ühendatud
samasse võrku kui iOS seade. AirPrint, AirPrinti logo, iPad, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple® Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.
8 Google™ ja Gmail™ on Google Inc kaubamärgid. Funktsiooni kasutamiseks on vaja Google Cloud Print™-valmisolekuga printerit või olemasolev printer peab olema ühendatud internetiühendusega arvutisse. Printimiskiirus võib olla erinev.
Hetkel toetab ainult Google'i rakendusi.
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TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Funktsioonid

Printimine, kopeerimine, skannimine

Printimise tehnoloogia

HP termiline tindiprinter

Kuvar

10,9 cm CGD (värvikuvaga) puuteekraan

Prindikassettide arv

2 (1 must, 1 kolmevärviline)

Tarkvara

HP Photo Creations

Standardühenduvus

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

Mobiilne printimine

HP ePrint, HP wireless direct printing, Apple AirPrint™

Mälukaardi ühilduvus

Memory Stick Duo; Secure Digital / MultimediaCard

Standardsed printerikeeled

HP PCL 3 GUI

Eraldusvõime printimisel

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

Printimiskiirus

Mustvalge (ISO): Kuni 7 lk/min; Värviline (ISO): Kuni 4 lk/min

Printimisvõimalused

Ääristeta printimine: Jah (kuni 216 × 297 mm)
Otseprintimise tugi: Memory cards slots

Soovitatav igakuine lehekülgede
hulk
Maksimaalressurss

100 kuni 300

Skaneerimise tüüp/Tehnoloogia

Lameskanner; Kontaktskanner (CIS)

Skanneri sisendrežiimid

Esipaneelilt või HP Solution Center'i töölaualt skannimine arvutisse,
SD-kaardile või e-kirja.

Skanneri eraldusvõime

Riistvara: Kuni 1200 × 1200 dpi; Optiline: Kuni 1200 punkti tolli kohta;
Skaneerimise täiustatud eraldusvõime: 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 (300 dpi sisendiga, tavarežiim); Värvid:
Kuni 600 dpi (300 dpi sisendiga, tavarežiim)

Paljunduskiirus

Mustvalge (ISO): Kuni 6 cpm; Värviline (ISO): Kuni 3,5 k/min

Maksimaalne koopiate arv

Kuni 50 koopiat

Paljundusmasin, suuruse muutmine

50 kuni 400%

Toetatud meediumi tüübid

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

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte aadressil http://www.hp.com

Toetatavad kandjate formaadid

A4 (210 × 297 mm); A5 (148 × 210 mm); B5 (176 × 250 mm); DL (110 ×
220 mm); C6 (114 × 162 mm); A6 (105 × 148 mm); 300 × 100 mm; 130 ×
180 mm; 100 × 150 mm
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Toide

Mõõtmed
Toote kaal
Karbi sisu
Garantii
Päritoluriik
Kulumaterjalid

Iga kuu, A4: Kuni 1000 lehekülge

Kohandatud kandjaformaadid

77 × 127 kuni 215 × 297 mm

Toetatav andmekandja kaal

A4: 75 kuni 90 g/m²; ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; kaardid: kuni 200 g/m²;
10 x 15 cm foto: kuni 300 g/m²

Paberikäsitsus, standardne/sisend

80-leheline sisendsalv; 25-leheline väljundsalv; Dupleks-valikud: Automaatne
(standardne); Ümbrikusöötur: Nr; Sisendi võimalused: Suurim
söötevõimsus:Kuni 80 lehte, Kuni 80 ümbrikku, kuni 30 lehte fotopaber;
Väljundvõimsused: Suurim väljastusvõimsus: Kuni 25 lehte (tavapaberit); kuni
10 lehte fotopaber

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® XPSP3 või uuem (ainult 32-bitine): 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. Windows 8:
http://www.hp.com/go/Windows8
Mac: Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion; 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, Lion või Mountain Lion

Vastab programmi ENERGY STAR
nõuetele

Jah

Teenuse- ja toevalikud

Toiteploki tüüp: Sisemine
Toitenõuded: Sisendpinge: 100 kuni 240 V vahelduvpinge (± 10%), 50/60
Hz (± 3 Hz), 0,6 A (max)
Energiatarve: 26 W (max), 23 W (töörežiimis), 7,1 W (ooterežiimis), 3,5 W
(unerežiimis), 0,53 W (käsitsi väljalülitatuna)
l x s x k: 429 x 336 x 110 mm
7,98 kg
CZ022B Printer HP ENVY 120 e-All-in-One, HP 300 must tindikassett, HP 300
kolmevärviline tindikassett, HP tarkvara CD, kasutusjuhend, toitejuhe
Standardne üheaastane HP piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe
valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikest seadustest.
Toodetud Hiinas.
CC640EE HP must tindikassett nr 300
CC643EE HP kolmevärviline tindikassett nr 300
CC641EE HP must tindikassett nr 300XL
CC644EE HP kolmevärviline tindikassett nr 300XL
CN637EE HP 300 Combo-pack Black/Tri-color Ink Cartridges
CG846EE HP 300 Photo Starter Pack-50 sht/10 x 15 cm
CR677A HP Premium Plus Glossy Photo Paper-25 sht/10 x 15 cm
CR672A HP Premium Plus Glossy Photo Paper-20 sht/A4/210 x 297 mm
Q8692A HP läikeline fotopaber Advanced -100 lehte/10 x 15 cm ääristeta
Lehekülje andmed leiate aadresslit www.hp.com/go/pageyield või toote
pakendilt
UG189E - HP hoolduspakett 3 aastat, sh mitmefunktsiooniliste printerite
kassettide standardne vahetamine (teenust pakutakse kogu Euroopas,
Lähis-Idas, Aafrika riikides)
UG064E - 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.

CZ022B
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