Údajový list

Tlačiareň HP Deskjet Ink
Advantage 1015
Najjednoduchšia tlač s lacným spotrebným materiálom

Vytlačte viac za menej s touto
jednoduchou, dostupnou tlačiarňou
HP, ktorá sa jednoducho používa.
Šetrite miesto s kompaktným
dizajnom, ktorý sa hodí všade a
získajte bleskovú tlač s rýchlou a
jednoduchou inštaláciou.
Urobte viac za menej peňazí – za rovnakú cenu môžete vytlačiť až dvojnásobný počet
strán1.
● S touto bezproblémovou tlačiarňou s jedným tlačidlom môžete tlačiť všetko, čo

potrebujete.

● Tlačte viac v každodennej kvalite za menej peňazí – za rovnakú cenu môžete vytlačiť až

dvojnásobný počet strán1.

Hlavné body
● Jednoduchá, dostupná tlačiareň s nízkymi
nákladmi na atramenty
● Jednoduché tlačidlo vypínača
● Rýchlosti ISO až do 7/4 str./min
čb/farebne

● Užite si dostupnú, kvalitnú tlač na každodenné dokumenty, webové stránky, e-maily a

ďalšie úlohy.

● Tlačte text v laserovej kvalite a grafiku v živých farbách pomocou dostupných

atramentových kaziet HP.

Začnite ihneď s jednoduchým nastavením a prevádzkou.
● Bez čakania – inštalácia za pár minút od vybalenia.

● Spĺňa normy programu Energy Star®

● Tlačte bez starostí s tlačiarňou navrhnutou na jednoduchú inštaláciu a obsluhu.

● USB

● Verte značke HP Deskjet – svetovej jednotke medzi tlačiarňami.2
● Začnite ešte rýchlejšie na počítačoch HP s Windows® 8.

Šetrenie priestoru pomocou čistého, kompaktného dizajnu:
● Šetrite cenné miesto s kompaktnou tlačiarňou, ktorá sa hodí takmer všade.
● Môžte ju umiestniť na stole, aby ste ju mali po ruke, alebo uložiť stranou do poličky.
● Šetrite energiu a peniaze pomocou tejto tlačiarne spĺňajúcej normu ENERGY STAR®.

Tlačiareň HP Deskjet Ink Advantage 1015

Technické špecifikácie
Rýchlosť tlače

Až 20 str./min. koncept čierna (A4); Až 16 str./min. koncept farebné (A4)
Buď po prvej strane, alebo po prvom súbore testovacích strán ISO. Viac
informácií nájdete na stránke hp.com/go/printerclaims

Čo je v krabici

B2G79C: Tlačiareň HP Deskjet Ink Advantage 1015, Čierna atramentová
kazeta HP 650, Trojfarebná atramentová kazeta HP 650; Napájací zdroj;
Napájací kábel; Disk CD so softvérom; Inštalačná príručka

Rozlíšenie pri tlači

Optimalizované rozlíšenie až 600 × 600 dpi Čiernobiele; Farebná tlač s
optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na
vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi) Farba

Doplnky

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Oblasť tlače

Tlačové okraje: Horný: 1,5 mm; Dolný: 14,5 mm; Ľavý: 3,2 mm; Pravý:
3,2 mm; Maximálna oblasť tlače

CZ101AE Čierna originálna atramentová kazeta HP 650 Ink Advantage
360 strán
CZ102AE Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 650 Ink
Advantage Asi 200 strán
Informácie o výťažnosti na stranu nájdete na webovej stránke
www.hp.com/pageyield alebo na balení výrobku

Jazyky tlače

HP PCL3-GUI

Rozmery tlačiarne (Š x H x V)

Možnosti tlače

Bezokrajová tlač: Nie; Schopnosť HP ePrint: Nie

Minimálne: 423 x 509 x 254 mm; maximum: 423 x 509 x 254 mm (s
vysunutým vstupným a výstupným zásobníkom/rozšírením)

Počet tlačových kaziet

2 (1 čierny, 1 trojfarebný)

Rozmery balenia (Š x H x V)

462 x 160 x 275 mm

Možnosť mobilnej tlače

Nie

Hmotnosť tlačiarne

2,00 kg

Mesačná zaťažiteľnosť

Až 1000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 50 až 200

Hmotnosť balíka

3,11 kg

Automatický senzor papiera

Nie

Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkosť: Rel. vlhkosť 5 – 90% (bez kondenzácie)

Konektivita

Štandardné Vysokorýchlostné USB 2.0

Ukladacie zariadenia

Teplota: -40 až 60ºC, Vlhkosť: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie)

Pamäť

Štandardné Integrovaná pamäť; maximum Integrovaná pamäť

Akustika

Emisie akustického výkonu: 6,3 B(A); Emisie akustického tlaku: 50 dB(A)

typy médií

Papier (brožúra, atramentová tlačiareň, kancelársky), fotopapier, obálky,
štítky, karty (pohľadnice)

napájanie

veľkosti médií

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

požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
spotreba: 10 W maximálne, 10 W (aktívna), 1,6 W (pohotovostný režim),
0,8 W (režim spánku), 0,2 W (vypnutá)
Typ zdroja napájania: Externé

manipulácia s médiami

Výstupná kapacita: Až 25 hárkov
Duplexná tlač: Žiadne (nie je podporované)

certifikáty

Gramáž papiera

podporované: Zásobník 1: A4: 60 až 90 g/m²; Obálky HP: 75 až 90
g/m²; Pohľadnice HP: až 200 g/m²; Fotografický papier HP formátu 10 x
15 cm: až 300 g/m²; Odporúčané: 75 g/m²

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Trieda B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47 časť 15 trieda B; ICES-003, vydanie 4 trieda B; GOST (Rusko)
Spĺňa normu ENERGY STAR: Áno

Záruka

Kompatibilné operačné systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* alebo vyššia
verzia (iba 32-bitový); Mac OS X v10.6, Lion a Mountain Lion

Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti
záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych
predpisov.

Minimálne požiadavky na systém

Windows: Windows 8 alebo Windows 7: Procesor 1 GHz 32-bitový (x86)
alebo 64-bitový (x64), 2 GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD
jednotka alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer;
Windows Vista: Procesor 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový
(x64), 2 GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka alebo
pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer; Windows XP SP3
alebo vyšší (len 32-bitová verzia): Akýkoľvek procesor Intel® Pentium®
II, Celeron® alebo kompatibilný procesor, 233 MHz alebo lepší, 750 MB
voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo
pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer 6 alebo vyššia verzia
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Procesor Intel®
Core™; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; CD-ROM/DVD alebo
internet; USB

služby a podpora

UG062E HP 3-ročná služba Care Pack s výmenou nasledujúci deň pre
multifunkčné tlačiarne
UG187E HP 3-ročná služba Care Pack so štandardnou výmenou pre
multifunkčné tlačiarne. (UG062E: Iba Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Česká Republika,
Grécko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. UG187E: Všetky krajiny EMEA).

Poznámky

1 V porovnaní s tlačou s inými atramentovými kazetami HP Deskjet. Založené na porovnaní výťažnosti strán uvádzanom spoločnosťou HP pri použití originálnych kaziet HP 301/HP 122 a HP 650 a odporúčanej maloobchodnej ceny.

Skutočné ceny sa môžu líšiť. Skutočná výťažnosť závisí od použitej tlačiarne, tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Výsledky pre iné kazety sa líšia.; 2 Na základe
Celosvetového štvrťročného sledovania periférií na kopírovanie IDC Tracker®, 2012 Q4. Zasielanie atramentových jednoúčelových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní vrátane výrobných jednotiek.

http://www.hp.com/sk/
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