Fişa de date

Imprimantă HP Deskjet Ink
Advantage 1015
Cea mai simplă imprimare cu costuri mici

Imprimaţi mai mult la un preţ mai
mic cu această imprimantă HP
simplă, accesibilă şi uşor de utilizat.
Economisiţi spaţiu cu un design
compact care se potriveşte oriunde
şi imprimaţi imediat, datorită
configurării simple şi rapide.
Realizaţi mai multe la un preţ mai mic – imprimaţi la acelaşi cost până la de 2 ori mai
multe pagini.1
● Cu această imprimantă care se operează cu un singur buton imprimaţi fără probleme tot

ce aveţi nevoie.

● Efectuaţi mai multe imprimări zilnice la un preţ mai mic – până la de două ori mai multe

pagini la acelaşi cost.1

● Bucuraţi-vă de o imprimare accesibilă, de calitate pentru documente de zi cu zi, pagini

Aspecte importante
● Imprimantă simplă şi accesibilă, cu
cerneluri care asigură reducerea
costurilor
● Un simplu buton „Alimentare”

Web, e-mail şi altele.

● Fiţi productiv utilizând cartuşele de cerneală HP accesibile care imprimă text de calitate

laser şi imagini în culori vii.

Începeţi imediat, deoarece configurarea şi operarea sunt extrem de simple.
● Nu trebuie să aşteptaţi – este pregătită să se instaleze în câteva minute.

● Viteze ISO de până la 7/4 ppm
alb-negru/color

● Imprimaţi fără griji cu o imprimantă concepută pentru configurare simplă şi operare

● Certificat Energy Star®

● Aveţi încredere în HP Deskjet – marca de imprimante nr. 1 din lume.2

● USB

● Începeţi lucrul chiar mai rapid pe PC-urile HP care funcţionează cu Windows® 8.

simplă.

Economisiţi spaţiu cu un design compact şi plăcut.
● Economisiţi spaţiu valoros cu o imprimantă compactă, concepută pentru a se potrivi în

orice ambianţă.

● Ţineţi-o la îndemână pe birou sau aşezaţi-o frumos pe un raft, ca să nu vă incomodeze.
● Economisiţi energie – şi bani – cu această imprimantă certificată ENERGY STAR®.

Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 1015

Specificaţii tehnice
Viteză de imprimare

Până la 20 ppm draft negru (A4); Până la 16 ppm draft color (A4)
Fie după prima pagină, fie după primul set de pagini de test ISO. Pentru
detalii, accesaţi hp.com/go/printerclaims

Ce se găseşte în cutie

B2G79C: Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 1015, cartuş de
cerneală HP 650 negru, cartuş de cerneală HP 650 tricolor; sursă de
alimentare; cablu de alimentare; CD cu software; ghid de configurare

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 x 600 dpi optimizaţi Negru; Până la 4800 x 1200 dpi color
optimizat (când se imprimă de la un computer pe anumite tipuri de
hârtie foto HP, cu 1200 dpi la intrare) Color

Consumabile

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare

Marginile imprimării: Sus: 1,5 mm; Jos: 14,5 mm; Stânga: 3,2 mm;
Dreapta: 3,2 mm; Suprafaţă maximă de imprimare

CZ101AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 650 Negru 360
de pagini
CZ102AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 650 Tri-color
~200 pagini
Pentru informaţii privind numărul de pagini imprimate, vizitaţi
www.hp.com/go/pageyield sau citiţi datele de pe ambalaj

Limbaje de imprimare

GUI HP PCL3

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Nu; Capabilitate HP ePrint: Nu

Minim: 423 x 509 x 254 mm; maxim: 423 x 509 x 254 mm (cu tavă de
intrare şi tavă de ieşire / extensie extinsă)

Număr cartuşe de imprimare

2 (1 negru, 1 tricolor)

Dimensiuni pachet (L x A x î)

462 x 160 x 275 mm

Capabilitate de imprimare mobilă

Nu

Greutate imprimantă

2,00 kg

Ciclu lunar de funcţionare

Până la 1000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 50-200

Greutate pachet

3,11 kg

Detector automat de hârtie

Nu

Mediu de funcţionare

Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: 5 – 90% umidit. rel. (fără
condensare)

Conectivitate

Standard USB 2.0 de mare viteză
Standard Memorie integrată; maxim Memorie integrată

Stocare

Memorie

Temperatură: Între -40 şi 60ºC, Umiditate: 15 - 80% RH (fără
condensare)

tipuri suport

Hârtie (pentru broşuri, inkjet, simplă), hârtie foto, plicuri, etichete,
cartele (felicitări)

Acustică

Emisii de putere acustică: 6,3 B (A); Emisii de presiune acustică: 50 dB
(A)

dimensiuni suport

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

putere

manipulare suport

Capacitate de ieşire: Până la 25 de coli
Imprimare duplex: Niciunul (neacceptat)

Greutate hârtie

acceptat: Tava 1: A4: de la 60 până la 90 g/m²; plicuri HP: de la 75 până
la 90 g/m²; cartele HP: până la 200 g/m²; hârtie foto HP 10 x 15 cm:
până la 300 g/m²; Recomandabil: 75 g/m²

cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
consum: Maximum 10 W, 10 W (activ), 1,6 W (standby), 0,8 W (repaus),
0,2 W (oprit)
tip sursă de alimentare: Externă

certificări

Sisteme de operare compatibile

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* sau o
versiune superioară (numai pe 32 de biţi); Mac OS X v10.6, Lion,
Mountain Lion

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clasa B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47 Partea a 15-a Clasa B; ICES-003, Articolul 4 Clasa B; GOST
(Rusia)
Certificat ENERGY STAR: Da

Cerinţe minime de sistem

Windows: Windows 8 sau 7: procesor de 1 GHz de 32 de biţi (x86) sau
de 64 de biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer;
Windows Vista: procesor de 800 MHz de 32 de biţi (x86) sau de 64 de
biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD
sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows XP SP3
sau superior (numai pe 32 de biţi): orice procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® sau compatibil de 233 MHz sau superior, 750 MB de spaţiu
disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet,
port USB, Internet Explorer 6 sau superior
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; procesor Intel®
Core™; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; CD-ROM/DVD sau
Internet; USB

Garanţie

Un an garanţie standard limitată pentru hardware HP. Opţiunile de
garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi
cerinţele legislaţiei locale.

service şi asistenţă

UG062E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru
imprimante multifuncţionale, 3 ani
UG187E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante
multifuncţionale, 3 ani. (UG062E: numai în Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia,
Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria,
Polonia, Slovacia. UG187E: toate ţările din EMEA).

Note de subsol

1 În comparaţie cu imprimarea cu alte cartuşe de cerneală HP Deskjet. Pe baza comparaţiei publicate de HP referitor la capacitatea de imprimare cu cartuşe originale HP 301 / HP 122 faţă de HP 650 şi ţinând cont de preţul recomandat de

vânzare cu amănuntul. Preţurile reale pot varia. Randamentul real diferă în funcţie de imprimanta utilizată, de imaginile imprimate şi de alţi factori. Vizitaţi: www.hp.com/go/learnaboutsupplies pentru mai multe informaţii. Rezultatele pentru
alte cartuşe vor fi diferite.; 2 Pe baza analizelor publicate de IDC în Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2012 Q4. Livrări pentru imprimante inkjet cu o singură funcţie şi imprimante multifuncţionale, inclusiv unităţi de
producţie.
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