Datový list

Tiskárna HP Deskjet Ink
Advantage 1015
Základní tisk s nízkými náklady na spotřební materiál

Na této jednoduché, cenově
dostupné a snadno použitelné
tiskárně HP vytisknete více výtisků
za nižší ceny. Ušetřete místo díky
kompaktnímu provedení, které lze
umístit kamkoli, a tiskněte během
pár okamžiků díky rychlé a
jednoduché instalaci.
Více výtisků při nižších nákladech – tiskněte až dvakrát více stránek za stejnou cenu.1
● Tiskněte vše, co potřebujete, na této praktické tiskárně ovládané jediným tlačítkem.
● Více výtisků při nižších nákladech – tiskněte až dvakrát více stránek za stejnou cenu.1
● Užijte si cenově dostupný kvalitní tisk běžných dokumentů, webových stránek, projektů

a mnoho dalších možností.

● Vytvářejte texty v laserové kvalitě a živé barevné obrázky s cenově dostupnými

Významné události
● Jednoduchá cenově dostupná tiskárna s
inkousty za nízké ceny

inkoustovými kazetami HP.

Začněte přímo díky jednoduché instalaci a provozu.
● Nemusíte na nic čekat – několik minut po vybalení budete připraveni k tisku.

● Jednoduše jedno tlačítko ‘Power’

● Tiskněte bez obav na tiskárně, která se snadno instaluje a jednoduše ovládá.

● Rychlost tisku až 7/4 str./min
černobíle/barevně (ISO)

● Trust HP Deskjet – nejlepší značka tiskáren na světě.2

● Vyhovuje normě Energy Star®
● USB

● Na počítačích HP se systémem Windows® 8 začnete ještě rychleji.

Ušetřete místo díky úhlednému kompaktnímu provedení.
● Ušetřete cenné místo s kompaktní tiskárnou, která se vejde téměř kamkoli.
● Tiskárnu umístěte pohodlně na stůl, kde ji budete mít po ruce, nebo na regál, aby

nezabírala místo na stole.

● Šetřete energii a peníze s tiskárnou vyhovující normě ENERGY STAR®.

Tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 1015

Technické specifikace
Rychlost tisku

Až 20 str./min návrhový černá (A4); Až 16 str./min návrhový barevně
(A4)
Po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO.
Podrobnosti najdete na stránce hp.com/go/printerclaims

Co je obsaženo v krabici

B2G79C: Inkoustová tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 1015, černá
inkoustová kazeta HP 650, trojbarevná inkoustová kazeta HP 650;
napájecí zdroj; napájecí kabel; disk CD se softwarem; průvodce
nastavením

Rozlišení tisku

Optimalizované rozlišení až 600 x 600 dpi Černá; Optimalizované
rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném tisku z počítače na vybrané
fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi) Barva

Spotřební materiál

Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Oblast tisku

Tisk okrajů: Horní: 1,5 mm; Dolní: 14,5 mm; Levý: 3,2 mm; Pravý: 3,2
mm; Maximální oblast tisku

CZ101AE HP 650 Černá originální inkoustová kazeta Advantage 360
stran
CZ102AE HP 650 Tříbarevná originální inkoustová kazeta Advantage cca
200 stran
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/pageyield nebo na obalu produktu

Tiskové jazyky

HP PCL3 GUI

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ne; Podpora technologie HP ePrint: Ne

Min.: 423 x 509 x 254 mm; maximum: 423 x 509 x 254 mm (s
otevřeným vstupním a výstupním zásobníkem/vytaženým nástavcem)

Číslo tiskových kazet

2 (černá, tříbarevná)

Rozměry balení (Š x H x V)

462 x 160 x 275 mm

Možnost mobilního tisku

Ne

Hmotnost tiskárny

2,00 kg

Měsíční provozní zátěž

Až 1 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 50 až 200

Hmotnost balení

3,11 kg

Automatické čidlo papíru

Ne

Provozní prostředí

Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkost: 5 až 90 % RV (bez kondenzace)

Možnosti připojení

Standardní Vysokorychlostní port USB 2.0

ukládání informací

Teplota: -40 až 60 ºC, Vlhkost: 15 až 80% relativní vlhkost (bez
kondenzace)

paměť

Standardní Vestavěná paměť; maximum Vestavěná paměť

Zvukové emise – napájení: 6,3 B(A); Akustický tlak: 50 dB(A)

Papír (brožura, inkoustový, běžný), fotografický papír, obálky, štítky,
karty (blahopřání)

Akustické vlastnosti

typy médií

Napájení

velikosti médií

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

manipulace s médii

Výstupní kapacita: Až 25 listů
Duplexní tisk: Žádný (nepodporován)

požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/3 Hz)
spotřeba: Max. 10 W, 10 W (aktivní), 1,6 W (pohotovostní režim), 0,8 W
(režim spánku), 0,2 W (vypnuto)
typ napájení: Externí

certifikace

Gramáž papíru

podporováno: Zásobník 1: A4: 60 až 90 g/m²; obálky HP: 75 až 90 g/m²;
karty HP: až 200 g/m²; fotografický papír HP 10 x 15 cm: až 300 g/m²;
Doporučeno: 75 g/m²

Kompatibilní operační systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* nebo vyšší
(pouze 32bitový); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 třída B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC Hlava 47 CFR, Část 15 Třída B; ICES-003, vydání 4, třída B; GOST
(Rusko)
Splňuje normu ENERGY STAR: ano

Záruka

Minimální požadavky na systém

Windows: Windows 8 nebo 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
procesor 1 GHz, 2 GB místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD
nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer;
Windows Vista: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz,
2 GB místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení
k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows XP SP3
nebo vyšší (pouze 32bitové verze): jakýkoli procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® nebo kompatibilní, 233 MHz nebo vyšší, 750 MB místa na
pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port
USB, prohlížeč Internet Explorer 6 nebo vyšší
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Procesor Intel®
Core™; 1 GB místa na pevném disku; Jednotka CD-ROM/DVD nebo
připojení k Internetu; USB

Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a
podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

služby a podpora

UG062E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro
multifunkční tiskárny
UG187E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro
multifunkční tiskárny. (UG062E: Pouze Rakousko, Belgie, Dánsko,
Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsku, Norsko,
Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká
republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko. UG187E: Všechny země
regionu EMEA).

Poznámky pod čarou

1 V porovnání s tiskem pomocí jiných inkoustových kazet HP Deskjet. Založeno na srovnání výtěžnosti stránky originálních kazet HP 301 / HP 122 oproti kazetě HP 650 publikovaném společností HP a doporučené maloobchodní ceny.

Skutečné ceny se mohou lišit. Skutečná výtěžnost závisí na použité tiskárně, tištěných obrázcích a dalších faktorech. Viz: Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Výsledky jiných kazet budou
odlišné.; 2 Na základě srovnání Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® společnosti IDC, 2012 Q4. Dodávky pro inkoustové tiskárny s jednou funkcí a multifunkční tiskárny včetně výrobních jednotek

http://www.hp.com/cz
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