Duomenų lapas

Spausdintuvas HP „Deskjet
1010“
Spausdinti dar nebuvo taip paprasta.

Įsigykite nebrangų ir paprastą
naudoti HP spausdintuvą ir
spausdinkite kasdienius spaudinius.
Kompaktiško dizaino dėka
sutaupysite vietos, o greita ir
nesudėtinga sąranka leis jums
pradėti spausdinti iš karto.
Mėgaukitės prieinamu kasdieniu spausdinimu.
● Spausdinkite viską su šiuo vieno mygtuko, nekeliančiu rūpesčių spausdintuvu.
● Mėgaukitės kokybišku kasdienių dokumentų, elektroninių laiškų, tinklapių ir kitos

informacijos spausdinimu už prieinamą kainą.

● Naudodami originalias HP rašalo kasetes atspausdinsite lazerinės spausdinimo kokybės

tekstą ir ryškių spalvų grafiką.

Svarbu

● Gaukite iki 2,5 k. daugiau spausdindami nespalvotai ir iki 2 k. – spalvotai su

● Patikimas ir prieinamas spausdintuvas
● Vienas – maitinimo – mygtukas
● ISO sparta iki 7 ppm spausdinant

Paprastas nustatymas ir veikimas - pradėkite iš karto.

nespalvotai / 4 ppm spausdinant
spalvotai
● Atitinka „Energy Star®“
● USB
● HP 4 sp. rašalas, papild. XL

pasirenkamomis didelės talpos XL rašalo kasetėmis.1

● Nelaukite – išėmę iš dėžės įdiegsite per kelias minutes.
● Spausdinkite be rūpesčių su spausdintuvu, suprojektuotu lengvai sąrankai ir paprastam

veikimui.

● Pasitikėkite HP „Deskjet“ – tai spausdintuvų prekinis ženklas Nr. 1 pasaulyje.2
● Pradėkite dar greičiau, naudodami HP kompiuterius su „Windows®“ 8.

Dailus kompaktiškas dizainas leis sutaupyti vietos.
● Sutaupykite naudingos erdvės su kompaktišku spausdintuvu, kuris suprojektuotas taip,

kad tilptų beveik visur.

● Laikykite spausdintuvą šalia ant stalo arba tvarkingai padėkite į lentyną.
● Naudodamiesi šiuo ENERGY STAR® spausdintuvu taupykite energiją ir pinigus.

Spausdintuvas HP „Deskjet 1010“

Techninės specifikacijos
Funkcijos

Print (spausdinti)

Spausdinimo greitis

Iki 20 ppm nespalvotas juodraštis (A4); Iki 16 ppm spalvotas juodraštis
(A4)
Po pirmojo puslapio arba po pirmojo ISO bandomojo puslapių rinkinio.
Daugiau žr. hp.com/go/printerclaims

Spausdinimo skiriamoji geba

Iki 600 × 600 optimizuotų dpi raiška Juodas; Iki 4800 x 1200
optimizuotų dpi raiška (spalvotai sp. iš kompiuterio ant kai kurių HP
fotopopierių 1200 dpi raiškos atvaizdus)

Spausdinimo technologija

HP terminis „Inkjet“

Spausdinama sritis

Spaudinio paraštės: Viršus: 1,5 mm; Apačia: 14,5 mm; Kairė: 3,2 mm;
Dešinė: 3,2 mm; Didžiausias spausdinimo plotas

Spausdinimo kalbos

HP PCL 3 GUI

Spausdinimo galimybės

Spausdinimas be rėmelių: Ne; HP „ePrint“ funkcijos: Ne

Spausdinimo kasetės numeris

2 (juodų dažų ir trispalvė kasetės)

Mėnesinė apimtis

Iki 1000 puslapių (A4 dydžio popierius); Rekomenduojama apimtis
puslapiais per mėnesį: nuo 50 iki 200

Automatinis popieriaus daviklis

Ne

Jungiamumas

Standartinis Greita USB 2.0 jungtis

Tinklo galimybės

Ne

Atmintis

Standartinis Integruotoji atmintis; maksimumas Integruotoji atmintis

laikmenų tipai

Popierius (brošiūroms, rašaliniams sp., paprastas), fotopopierius, vokai,
etiketės, kortelės (atvirukai)

laikmenų dydžiai

palaikoma A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250
mm); DL vokas (110 x 220 mm)

laikmenų tiekimas

Išvedimo dėklo talpa: Iki 25 lapų
Dvipusis spausdinimas: Nėra (nepalaikoma)

Popieriaus svoris

palaikoma: 1 dėklas: A4: nuo 60 iki 90 g/m²; HP vokai: nuo 75 iki 90
g/m²; HP atvirukai: iki 200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopopierius: iki 300
g/m²; Rekomeduojama: 75 g/m²

Suderinamos operacinės sistemos

„Windows“ 8, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“ (SP3)* arba
naujesnė (tik 32 bitų); „Mac OS X“ v10.6, „Lion“, „Mountain Lion“;

Minimalūs sistemos reikalavimai

„Windows“: „Windows“ 8 ir 7: 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64)
procesorius, 2 GB laisvos vietos standžiajame diske, kompaktinių / DVD
diskų įtaisas arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer“;
„Windows Vista“: 800 MHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64) procesorius,
2 GB laisvos vietos standžiajame diske, kompaktinių / DVD diskų įtaisas
arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Windows XP“
SP3 arba naujesnė (tik 32bitų): bet koks „Intel® Pentium® II“, „Celeron®“
ar suderinamas procesorius, 233 MHz ar spartesnis, 750 MB vietos
standžiajame diske, CD-ROM / DVD įtaisas arba interneto ryšys, USB
prievadas, „Internet Explorer“ 6 ar naujesnė.
„Mac“: „Mac OS X“ v10.6, „OS X Lion“, OS X Mountain Lion“ „Intel®
Core™“ procesorius; 1 GB laisvos vietos standžiajame diske;
Kompaktinis / DVD diskas arba internetas; USB

Kas yra dėžėje

CX015B: Spausdintuvas HP „Deskjet 1010“; HP 301 juodo rašalo
kasetė; HP 301 trijų spalvų rašalo kasetė; maitinimo šaltinis; maitinimo
kabelis; programinės įrangos kompaktinis diskas; sąrankos vadovas

Atsargos

CH561EE HP 301 Black Original Ink Cartridge
CH562EE HP 301 Tri-color Original Ink Cartridge
CH563EE HP 301XL High Yield Black Original Ink Cartridge
CH564EE HP 301XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama
www.hp.com/go/pageyield arba žr. gaminio pakuotę

Spausdintuvo matmenys (plotis x gylis Minimumas: 423 x 509 x 254 mm; maksimumas: 423 x 509 x 254 mm
(su įvesties dėklu ir išvesties dėklu / ilgintuvu)
x aukštis)
457 x 158 x 262 mm
Pakuotės matmenys (plotis x gylis x
aukštis)
2,00 kg
Spausdintuvo svoris
Pakuotės svoris

3,11 kg

Darbinė aplinka

Temperatūra: 5 - 40 °C, Drėgmė: 5- 90% sant. dr. (be kond.)

Saugykla

Temperatūra: nuo -40°C iki 60°C, Drėgmė: 15- 80% sant. dr. (be kond.)

Akustika

Akustinės galios emisija: 6,3 B(A); Akustinio slėgio emisijos: 50 dB(A)

matinimas

reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%), 50 / 60 Hz (+
/ - 3 Hz)
galia: Maks. 10 W, maks. 10 W (aktyvus), 1,6 W (parengties būsena), 0,8
W (miego būsena), 0,2 W (išj.)
maitinimo tipas: Išorinis

Sertifikatai

CISPR 22: 2008 / EN 55022: 2010 B klasė, CISPR24: 2010 / EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47, 15 dalis, B klasė; ICES-003 4 leidimas, B klasė; GOST
(Rusija)
Atitinka „ENERGY STAR“ reikalavimus: Taip

Kilmės šalis

Pagaminta Kinijoje

Garantija

Standartinė vienerių metų ribota HP garantija techninei įrangai.
Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio,
šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

Paslaugos ir palaikymas

UG059E HP 3 metų garntinės priežiūros paketas, kai paprastų
spausdintuvų ir skaitytuvų keitimas atliekamas sekančią dieną
UG184E HP 3 metų priežiūros paketas, kai paprastų spausdintuvų ir
skaitytuvų keitimas atliekamas per standartinį reakcijos laiką. (UG059E:
Tik Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai,
Norvegija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė,
Čekijos Respublika, Graikija, Bulgarija, Lenkija ir Slovakija. UG184E: Visos
EMEA šalys).

Išnašos

1 Didelės talpos originalios HP 301XL rašalo kasetės komplekte nėra. Ją galite įsigyti atskirai); mažesnės išlaidos lyginant su standartinės talpos originaliomis HP 301 rašalo kasetėmis, remiantis HP nurodyta išeiga, reali išeiga skiriasi,

priklausomai nuo naudojamo spausdintuvo, spausdinamų vaizdų ir kitų faktorių (žr. www.hp.com/go/learnaboutsupplies); 2 Pagrįsta „IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®“ 2012 m. 4 ketvirčio duomenimis.

http://www.hp.com/lt
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