Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP Deskjet Ink
Advantage 1015
Απλή εκτύπωση με αναλώσιμα χαμηλού κόστους

Εκτυπώστε περισσότερο με
χαμηλότερο κόστος, με αυτόν τον
απλό, οικονομικό και εύχρηστο
εκτυπωτή ΗΡ. Εξοικονομήστε
χώρο χάρη στη σχεδίαση μικρών
διαστάσεων που χωράει παντού
και ξεκινήστε την εκτύπωση
αμέσως χάρη στη γρήγορη και
εύκολη εγκατάσταση.

Κάντε περισσότερα με μικρότερο κόστος - εκτυπώστε έως και τις διπλάσιες σελίδες
με το ίδιο κόστος1.
● Εκτυπώστε ό,τι θέλετε με το πάτημα ενός κουμπιού – χωρίς προβλήματα.
● Εκτυπώστε περισσότερα καθημερινά έγγραφα με χαμηλότερο κόστος - εκτυπώστε

έως και διπλάσιες σελίδες με το ίδιο κόστος.1

● Απολαύστε οικονομική, ποιοτική εκτύπωση για καθημερινά έγγραφα, ιστοσελίδες,

email και άλλα.

Επισημάνσεις
● Απλός, οικονομικός εκτυπωτής με
μελάνες χαμηλού κόστους
● Απλή ενεργοποίηση με ένα κουμπί:

● Δημιουργήστε κείμενο ποιότητας laser και ζωντανά γραφικά χρησιμοποιώντας τα

οικονομικά δοχεία μελάνης ΗΡ.

Ξεκινήστε αμέσως χάρη στην απλή εγκατάσταση και λειτουργία.
● Χωρίς αναμονή – εγκαθίσταται σε λίγα λεπτά αμέσως μόλις βγει από τη συσκευασία.

● Ταχύτητες έως 7 ασπρόμαυρες/4
έγχρωμες σελ./λεπτό (ISO)

● Εκτυπώστε χωρίς άγχος με έναν εκτυπωτή που έχει σχεδιαστεί για εύκολη

● Πιστοποίηση Energy Star®

● Εμπιστευτείτε τους HP Deskjet – τη Νο. 1 μάρκα εκτυπωτών στον κόσμο.2

● USB

● Ξεκινήστε ακόμα πιο γρήγορα στους υπολογιστές HP με λειτουργικό σύστημα Windows

εγκατάσταση και απλή λειτουργία.

8.

Εξοικονομήστε χώρο χάρη στην κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων.
● Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο με έναν μικρό εκτυπωτή, σχεδιασμένο να χωράει

σχεδόν οπουδήποτε.

● Κρατήστε τον εύκαιρο στο γραφείο σας ή φυλάξτε τον τακτικά σε ένα ράφι.
● Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με αυτόν τον εκτυπωτή με πιστοποίηση ENERGY

STAR®.

Εκτυπωτής HP Deskjet Ink Advantage 1015

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 20 σελ./λεπτό πρόχειρη μαύρο (A4); Έως 16 σελ./λεπτό πρόχειρη
έγχρωμη (A4)
Μετά την πρώτη σελίδα ή το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO.
Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/printerclaims.

Περιεχόμενα συσκευασίας

B2G79C: Εκτυπωτής HP Deskjet Ink Advantage 1015, δοχείο μαύρης
μελάνης HP 650, δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 650,
τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, CD λογισμικού, οδηγός
εγκατάστασης

Ανάλυση εκτύπωσης

Βελτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι 600 x 600 dpi Μαύρο;
Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi (όταν
εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP
και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi) Έγχρωμη

Αναλώσιμα

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 1,5 mm; Κάτω: 14,5 mm; Αριστερά: 3,2
mm; Δεξιά: 3,2 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης

CZ101AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης Advantage HP 650 360
σελίδες
CZ102AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Advantage HP
650 ~200 σελίδες
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/pageyield ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL3 GUI

Ελάχιστο: 423 x 509 x 254 mm; μέγιστη: 423 x 509 x 254 mm (με
δίσκο εισόδου και δίσκο εξόδου/προέκταση προεκταμένα)

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι; Δυνατότητα HP ePrint: Όχι

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)

462 x 160 x 275 mm

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

2 (1 μαύρης μελάνης, 1 έγχρωμης μελάνης)

Βάρος εκτυπωτή

2,00 kg

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Όχι

Βάρος συσκευασίας

3,11 kg

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας

Έως 1000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 50 έως
200

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Αποθήκευση

Συνδεσιμότητα

Βασική Hi-Speed USB 2.0

Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 15-80% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)

Μνήµη

Βασική Ενσωματωμένη μνήμη; μέγιστη Ενσωματωμένη μνήμη

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,3 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 50 dB(A)

τύποι μέσων

Χαρτί (φυλλάδιο, inkjet, απλό), φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες,
κάρτες (ευχετήριες)

Τροφοδοσία Ισχύος

μεγέθη μέσων

υποστηρίζεται A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250
mm), Φάκελος DL (110 x 220 mm)

απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
κατανάλωση: 10 Watt μέγιστη, 10 Watt (λειτουργία), 1,6 Watt
(αναμονή), 0,8 Watt (αδράνεια), 0,2 Watt (εκτός λειτουργίας)
τύπος τροφοδοσίας: Εξωτερική

χειρισμός μέσων

Χωρητικότητα εξόδου: Έως 25 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Καμία (δεν υποστηρίζεται)

πιστοποιήσεις

Βάρος χαρτιού

υποστηρίζεται: Δίσκος 1: A4: 60 έως 90 g/m². Φάκελοι HP: 75 έως 90
g/m². Κάρτες HP: έως 200 g/m², Φωτογραφικό χαρτί HP 10 x 15 cm:
έως 300 g/m²; Συνιστώμενο: 75 g/m²

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Κλάση B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47 Τμήμα 15 Κλάση B, ICES-003, Τεύχος 4 Κλάση B, GOST
(Ρωσία)
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* ή νεότερες
εκδόσεις (μόνο 32-bit), Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Εγγύηση

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 8 ή 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit
(x64), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD
ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista:
επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο
Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows XP SP3 ή νεότερη
έκδοση (32 bit μόνο): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron® ή
συμβατός επεξεργαστής, 233 MHz ή ισχυρότερος, 750 MB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο
Internet, θύρα USB, Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. Επεξεργαστής
Intel® Core™, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD-ROM/DVD
ή σύνδεση στο Internet, USB

Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές
εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη
χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

υπηρεσίες και υποστήριξη

UG062E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα
για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG187E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές. (UG062E: Μόνο σε Αυστρία, Βέλγιο,
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχική
Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UG187E: Όλες οι
χώρες/περιοχές EMEA.)

Υποσημειώσεις

1 Σε σύγκριση με την εκτύπωση με άλλα δοχεία μελάνης Deskjet HP. Σύμφωνα με τη σύγκριση της δημοσιευμένης απόδοσης σελίδων της HP για τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP 301/HP 122 έναντι των δοχείων HP 650 και τις

συνιστώμενες τιμές λιανικής. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με τον εκτυπωτή, τις φωτογραφίες που εκτυπώνετε και άλλους παράγοντες. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies για περισσότερες πληροφορίες. Τα αποτελέσματα για άλλα δοχεία είναι διαφορετικά.; 2 Με βάση το Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® της IDC,για το τέταρτο τρίμηνο του 2012.
Αποστολές για εκτυπωτές inkjet μονής λειτουργίας και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές, συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής.

http://www.hp.com/gr
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