Εκτυπωτής HP Deskjet Ink Advantage 2645
All-in-One
Ο HP Deskjet Ink Advantage 2645 All-in-One έχει σχεδιαστεί για
οικιακούς χρήστες που αναζητούν οικονομική εκτύπωση – και
επιπλέον άνεση σάρωσης, αντιγραφής και αποστολής φαξ πολλών
σελίδων – σε συνδυασμό με δυνατότητες γρήγορης εγκατάστασης,
εύκολης λειτουργίας και οικονομικές αυθεντικές μελάνες HP.

Κάντε περισσότερα με μικρότερο κόστος εκτυπώστε έως και τις διπλάσιες σελίδες με
το ίδιο κόστος .

Ξεκινήστε την εργασία σας αμέσως και
εξοικονομήστε χώρο με μια κομψή
σχεδίαση μικρών διαστάσεων.

● Εκτυπώστε περισσότερα καθημερινά έγγραφα με
χαμηλότερο κόστος - εκτυπώστε έως και διπλάσιες
σελίδες με το ίδιο κόστος.1

● Αρχίστε να εκτυπώνετε μέσα σε λίγα λεπτά χάρη στη
γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και την απλή
λειτουργία.

● Εκτυπώστε και αντιγράψτε κείμενα ποιότητας laser και
ζωηρόχρωμα γραφικά χρησιμοποιώντας τα οικονομικά
δοχεία μελάνης ΗΡ.

● Εκτυπώστε, στείλτε φαξ, σαρώστε και αντιγράψτε
μέσω της οθόνης γραφικών και του αριθμητικού
πληκτρολογίου.

● Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με αυτόν τον
εκτυπωτή με πιστοποίηση ENERGY STAR®.

● Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο με έναν all-in-one
μικρών διαστάσεων που έχει σχεδιαστεί για να χωράει
στο γραφείο ή στο ράφι, χωρίς να σας εμποδίζει.

1

Εκτυπώστε, σαρώστε, αντιγράψτε και
στείλτε φαξ με αυτήν την εύχρηστη συσκευή
– κάντε περισσότερα με τον ενσωματωμένο
ADF.
● Απολαύστε πραγματική ευελιξία - δημιουργήστε όλα
όσα χρειάζεστε με αυτό τον εύχρηστο εκτυπωτή
all-in-one.
● Κάντε τα πάντα από μία οικονομική συσκευή εκτυπώστε σελίδες web, σαρώστε φωτογραφίες,
αντιγράψτε επιστολές, στείλτε φαξ.
● Αφήστε στοίβες χαρτιών για αποστολή φαξ, σάρωση και
αντιγραφή χρησιμοποιώντας τον αυτόματο τροφοδότη
εγγράφων 35 φύλλων.

1 Σε σύγκριση με την εκτύπωση με άλλα δοχεία μελάνης HP Deskjet. 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.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

HP PCL 3 GUI

Ταχύτητα εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 7 σελ/λεπτό; Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε
ετοιμότητα): Σε 17 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (ISO): Έως 4 σελ/λεπτό; Εκτύπωση πρώτης
έγχρωμης σελίδας (A4, σε ετοιμότητα): Σε 24 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Aνάλυση έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη
έγχρωμη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα
φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1200 dpi)

Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού
εκτυπωτή

Μη αυτόματη δύο όψεων

Αριθμός δοχείων μελανιού

2 (1 μαύρης μελάνης, 1 έγχρωμης μελάνης)

Κύκλος λειτουργίας

Μηνιαία, A4: Έως 1000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
σελίδων

300 έως 400

περιθώρια εκτύπωσης

Άνω: 1,5 mm; Αριστερά: 3,2 mm; Κάτω: 14,5 mm; Δεξιά: 3,2 mm

Ταχύτητα αντιγραφής

Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 4,5 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (ISO): Έως 3 αντίγραφα/λεπτό

Ανάλυση αντιγραφής

Μαύρο κείμενο και γραφικά: 600 x 300 dpi; Έγχρωμη: 600 x 300 dpi

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων

Έως 50 αντίγραφα

Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού

25 έως 400%

Τύπος σάρωσης/Τεχνολογία

Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Contact Image Scanner (CIS)

Ανάλυση σάρωσης

Υλικό: Έως 1.200 x 1.200 dpi; Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi; Βελτιωμένη ανάλυση σάρωσης: Μέχρι
19200 dpi

Περιεχόμενα συσκευασίας

D4H22C HP Deskjet Ink Advantage 2645 All-in-One, δοχείο μαύρης μελάνης HP 650, δοχείο
μελάνης τριών χρωμάτων HP 650, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB, CD
λογισμικού, οδηγός εγκατάστασης

Αναλώσιμα

CHP710 Χαρτί εκτύπωσης HP All-in-One Printing Paper-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CZ101AE Δοχείο αυθεντικής μαύρης μελάνης HP 650 Advantage
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 360 σελίδες
CZ102AE Δοχείο αυθεντικής μελάνης τριών χρωμάτων HP 650 Advantage
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 200 σελίδες
Q6593A Ματ χαρτί HP Professional Inkjet 200 φύλλα/A4/210 x 297 mm
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/pageyield
ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Λογισμικό εκτυπωτή HP, HP Update, online αγορά αναλωσίμων, HP Photo Creations

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

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

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Windows 8, 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

Θόρυβος

Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,1 B(A) (εκτύπωση 4,8 σελ/λεπτό)

Ισχύς

Τύπος τροφοδοτικού: Εξωτερική
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος: 9,3 W (μέγιστη), 8,0 W (λειτουργία), 3,5 W (ετοιμότητα), 1,2 W
(αναστολή), 0,2 W (αναμονή/εκτός λειτουργίας)

Περιβάλλον λειτουργίας

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 40°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35°C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60°C
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% RH
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 10 έως 90% σχετική υγρασία
Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία

Πιστοποιήσεις προϊόντος

FCC Class B; Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1: 2005 (2η εκδ.), EN 60950-1: 2006,
σήμανση συμμόρφωσης CE με την οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EΚ, σύσταση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ, EN 62479: 2010 (Ευρώπη), GOST (Ρωσία), Διάταγμα
92/98, Διάταγμα 76/2003/IEC-Διεθνή πρότυπα ασφάλειας ή πρότυπα ασφάλειας IRAM;
ENERGY STAR: Ναι

Διαστάσεις προϊόντος

Π x β x υ: 445 x 365 x 217 mm

Βάρος προϊόντος

5,4 kg

Βάθος Bit/Επίπεδα κλίμακας γκρι

24 bit· 256

Μορφή αρχείων σάρωσης

PDF, BMP, PNG, TIF, JPG

Τρόποι σάρωσης

Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσοψη ή το λογισμικό

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης

ADF/Επίπεδος: 216 x 297 mm

Ταχύτητα φαξ

4 δευτ. ανά σελίδα

Ανάλυση φαξ

Ασπρόμαυρη, βέλτιστη λειτουργία: Έως 300 x 300 dpi; Ασπρόμαυρη, τυπική λειτουργία: 208 x
98 dpi

χαρακτηριστικά φαξ

Φαξ: Ναι, έγχρωμη; Αυτόματη επανάκληση: Όχι; Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι;
Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι; Υποστήριξη ανίχνευσης χαρακτηριστικού ήχου
κλήσης: Ναι; Υποστήριξη προώθησης φαξ: Όχι; Υποστήριξη σταθμοσκόπησης φαξ: Όχι;
Υποστήριξη φράγματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: Ναι; Μέγιστος αριθμός αριθμών
γρήγορης κλήσης: Έως 99 αριθμοί; Υποστήριξη διασύνδεσης υπολογιστή: Ναι; Υποστήριξη
ακουστικού τηλεφώνου: Όχι

Βασική συνδεσιμότητα

Hi-Speed USB 2.0

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Όχι

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Όχι

Εγγύηση

Πίνακας ελέγχου

Μονόχρωμη οθόνη γραφικών 5 cm, 1 φωτεινή ένδειξη (λειτουργία), 20 κουμπιά (αρχική οθόνη,
επιστροφή, ρύθμιση, κάτω, επάνω, επιλογή, βοήθεια, 0 -9, *, #)

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

Χώρα προέλευσης

Προϊόν Κίνας.

Βασική μνήμη

Μνήμη SDRAM 32 MB

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

Μέγιστη μνήμη

Μνήμη SDRAM 32 MB

Ταχύτητα επεξεργαστή

360 MHz

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

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

Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων

100 x 148 έως 216 x 356 mm

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 Αυστρία. Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχική Δημοκρατία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UG187E: Όλες οι χώρες/περιοχές EMEA.)

Υποστηριζόμενο βάρος μέσων

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

Χειρισμός εκτύπωσης

δίσκος εισόδου 60 φύλλων; Δίσκος εξόδου 25 φύλλων; Επιλογές διπλής όψης: Κανένα;
Τροφοδότης φακέλων: Όχι; Τυπικοί δίσκοι χαρτιού: 1; Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη
χωρητικότητα εισόδου: Έως 60 φύλλα legal, Έως 20 κάρτες, Έως 5 φάκελοι; Έως 20 φύλλα
φωτογραφικό χαρτί

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.
Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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