Adatlap

HP Deskjet Ink Advantage 1015
nyomtató
A legegyszerűbb nyomtatás olcsó kellékanyagokkal

Ezzel az egyszerű, megfizethető és
könnyen használható HP
nyomtatóval többet nyomtathat
alacsonyabb áron. A kompakt
kialakítású készülék bárhol
elhelyezhető, így helyet takaríthat
meg, a gyors és egyszerű üzembe
helyezésnek köszönhetően pedig
azonnal elkezdheti a nyomtatást.

Több eredmény, olcsóbban – nyomtasson akár kétszer annyi oldalt, azonos
költséggel1.
● Az egy gombnyomással, egyszerűen vezérelhető nyomtatóval minden szükséges

tartalmat kinyomtathat.

● Több mindennapos nyomtatás alacsonyabb áron – akár kétszer annyit is nyomtathat

ugyanannyiért.1

Főbb jellemzők
● Egyszerű, elérhető nyomtató olcsó
tintákkal
● Egyszerű, egygombos be- és kikapcsolás
● Max. percenként 7 fekete-fehér/4 színes
oldal (ISO)
● Energy Star® minősítés
● USB

● Gyakori dokumentumok, weblapok, e-mailek és egyéb tartalmak megfizethető és

minőségi nyomtatása.

● A megfizethető árú HP tintapatronokkal lézeres nyomtatókhoz hasonló minőségű

szöveget és élénk színű képeket nyomtathat.

Az egyszerű beállítás után azonnal használhatja a készüléket.
● Nem kell várakoznia – az új készüléket néhány perc alatt üzembe helyezheti.
● A könnyen üzembe helyezhető és egyszerűen használható nyomtatóval gond nélkül

nyomtathat.

● Válassza a világ első számú nyomtatómárkája, a HP Deskjet modelljeit.2
● A Windows® 8 rendszert futtató HP számítógépeken még gyorsabb az indítás.

A megnyerő, kompakt kialakításnak köszönhetően helyet takaríthat meg.
● A szinte bárhol elhelyezhető, kis méretű nyomtatóval helyet takaríthat meg.
● Tarthatja az íróasztalon, hogy kéznél legyen, vagy elhelyezheti egy polcon, hogy ne

legyen útban.

● Ezzel az ENERGY STAR® minősítésű nyomtatóval energia – és pénz – takarítható meg.

HP Deskjet Ink Advantage 1015 nyomtató

Műszaki specifikáció
A doboz tartalma

B2G79C: HP Deskjet Ink Advantage 1015 nyomtató, HP 650 fekete
tintapatron, HP 650 három színű tintapatron, tápegység, tápkábel,
szoftver CD, üzembe helyezési útmutató

Kellékek

CZ101AE HP 650 fekete eredeti Ink Advantage patron 360 oldal
CZ102AE HP 650 háromszínű eredeti Ink Advantage patron ~200 oldal
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/pageyield
webhelyen vagy a termék csomagolásán

HP termál tintasugaras

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

Nyomtatási margók: Felső: 1,5 mm; Alsó: 14,5 mm; Bal: 3,2 mm; Jobb:
3,2 mm; Maximális nyomtatási terület

Legalább: 423 x 509 x 254 mm; maximum: 423 x 509 x 254 mm
(adagolótálcával és kimeneti tálcával / kihúzott hosszabbítóval)

Csomagolási méretek (szé x mé x ma)

462 x 160 x 275 mm

Nyomtatónyelvek

HP PCL3 GUI

Nyomtató tömege

2,00 kg

Nyomtatási képességek

Keret nélküli nyomtatás: Nem; HP ePrint képesség: Nem

Csomagolási súly

3,11 kg

Nyomtatópatronok száma

2 (egy-egy fekete és háromszínű)

Működési környezet

Mobil nyomtatási képesség

Nem

Hőmérséklet: 5–40ºC, Nedvesség: 5%–90% relatív páratartalom (nem
lecsapódó)

Havi terhelhetőség

Max. 1000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 50–200

adattárolás

Automatikus papírérzékelő

Nem

Hőmérséklet: -40–60ºC, Nedvesség: 15% – 80% relatív páratartalom
(nem lecsapódó)

Csatlakoztatás

Alapkiépítésben Nagy sebességű USB 2.0

Hang

Zajkibocsátás: 6,3 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 50 dB(A)

memória

Alapkiépítésben Beépített memória; maximum Beépített memória

Áramellátás

papírtípusok

Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotópapír, borítékok, címkék, kártyák
(üdvözlő)

papírméretek

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

követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
anyagszükséglet: 10 watt maximum, 10 watt (aktív), 1,6 watt
(készenlétben), 0,8 watt (alvó állapotban), 0,2 watt (kikapcsolva)
áramellátás típusa: Külső

Kimeneti kapacitás: Akár 25 lap
Kétoldalas nyomtatás: Nincs (nem támogatott)

minősítések

hordozók kezelése
Papír tömege

támogatva: 1. tálca: A4: 60–90 g/m²; HP borítékok: 75–90 g/m²; HP
kártyák: max. 200 g/m²; HP 10 x 15 cm méretű fotópapír: max. 300
g/m²; Ajánlott: 75 g/m²

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 B osztály, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC 47. CFR, 15. rész, B osztály, ICES-003, 4. kiadás, B osztály, GOST
(Oroszország)
ENERGY STAR minősítés: Igen

Garancia

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* vagy újabb
(csak 32 bites); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows 8 vagy 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites
(x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet
Explorer; Windows Vista: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó
vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows XP SP3
vagy újabb (csak 32 bites): bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy
kompatibilis processzor, 233 MHz-es vagy gyorsabb, 750 MB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer 6 vagy újabb
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™
processzor; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM-/DVD-meghajtó
vagy internet; USB

szolgáltatások és támogatás

UG062E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi
csereszolgáltatással többfunkciós nyomtatókhoz
UG187E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással többfunkciós
nyomtatókhoz. (UG062E: Csak Ausztriában, Belgiumban, Dániában,
Finnországban, Franciaországban, Németországban, Írországban,
Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában,
Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban,
a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon,
Lengyelországban és Szlovákiában. UG187E: Minden EMEA országban).

Nyomtatási sebesség

Akár 20 oldal percenként vázlat feketeként (A4); Akár 16 oldal
percenként vázlat színes (A4)
Az ISO tesztoldalak első oldala vagy első adagja után. További
részletekért keresse fel a hp.com/go/printerclaims webhelyet.

Nyomtatási felbontás

Max. 600 x 600 dpi optimalizált felbontás Fekete; Max. 4800 x 1200
optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén Szín

Nyomtatási technológia
Nyomtatási terület

Lábjegyzetek

1Más HP Deskjet tintapatronokkal összehasonlítva. A HP 301 / HP 122 és a HP 650 eredeti tintapatronok HP által közzétett oldalkapacitásának és ajánlott kiskereskedelmi árának összehasonlítása alapján. A tényleges árak változhatnak. A

tényleges kapacitás a használt nyomtatón, a nyomtatott képeken és más tényezőkön múlik. Lásd: További információ: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Más patronok eltérő eredményeket adnak.; 2Az IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker®, 2012 Q4 adatbázis alapján. Egyfunkciós tintasugaras nyomtatók és többfunkciós nyomtatók szállítmányai, beleértve a termelési egységeket.

http://www.hp.com/hu
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