Spausdintuvas HP „Officejet“ 2620 „viskas
viename“
HP „Deskjet“ 2620 „viskas viename“ spausdintuvas sukurtas
taupantiems namų vartotojams, kuriems reikia nebrangaus
spausdinimo, patogaus kelių puslapių nuskaitymo, kopijavimo ir
fakso siuntimo pasitelkiant greitą sąranką ir paprastą naudojimą.

Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir
siųskite faksą šiuo paprastai naudojamu
įrenginiu - padarykite daugiau su
automatiniu dokumentų tiektuvu.
● Mėgaukitės tikru universalumu – darykite viską, ką reikia,
su šiuo rūpesčių nekeliančiu „viskas viename“ įrenginiu.
● Vienu prieinamu įrenginiu galite daryti viską – spausdinti
žiniatinklio puslapius, nuskaityti nuotraukas, kopijuoti
susirašinėjimą, siųsti faksus.
● Palikite šūsnį lapų siųsti faksu, nuskaityti arba kopijuoti,
naudodami 35 lapų automatinį dokumentų tiektuvą.

Pradėkite iš karto ir sutaupykite vietos su
stilingu ir kompaktišku dizainu.
● Greitas ir paprastas nustatymas ir naudojimo
paprastumas - darbą pradėsite per kelias minutes.
● Prieikite ir spausdinkite, siųskite faksą ir kopijuokite,
naudodami grafinį ekraną ir skaičių klaviatūrą.
● Sutaupykite vietos su šiuo kompaktišku „viskas viename“
spausdintuvu, kuris sukurtas taip, kad tilptų ant jūsų stalo
arba lentynoje.

1 Didelės talpos originalios HP 301XL rašalo kasetės komplekte nėra. Ją galite įsigyti atskirai); mažesnė savikaina lyginant su standartinėmis originaliomis HP 301 rašalo kasetėmis.

Kontroliuokite savo išlaidas naudodami
prieinamą spausdinimą ir kopijavimą.
● Naudodami HP rašalo kasetes, įsigytas už prieinamą
kainą, spausdinkite ir kopijuokite lazerinę kokybę
atitinkantį tekstą ir ryškių spalvų vaizdus.
● Su atskirai įsigyjamomis didelės talpos XL rašalo
kasetėmis ir patogiomis HP rinkinių pakuotėmis
spausdinkite ir kopijuokite daugiau mažesnėmis
sąnaudomis.1
● Naudodamiesi šiuo ENERGY STAR® spausdintuvu
taupykite energiją ir pinigus.

Spausdintuvas HP „Officejet“ 2620 „viskas viename“
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Funkcijos

Spausd., kop., nuskait., faks.

Spausdinimo technologija

HP terminis „Inkjet“

Standartinės spausdinimo kalbos

HP PCL 3 GUI

Spausdinimo sparta

Nespalvotas (ISO): Iki 7 ppm; Pirmas puslapis išspausdinamas nespalvotai (A4, paruošta): Vos
per 17 s; Spalvotas (ISO): Iki 4 ppm; Pirmas puslapis išspausdinamas spalvotai (A4, paruošta):
Vos per 24 s

Spausdinimo raiška

Nespalvotas (geriausios kokybės): Iki 600 x 600 vaizduojamų tc; Spalvotas (geriausios
kokybės): Iki 4800 x 1200 optimizuotų dpi raiška (spalvotai sp. iš kompiuterio ant kai kurių HP
fotopopierių 1200 dpi raiškos atvaizdus)

Spausdintuvo intelektualiosios
programinės įrangos ypatybės

Rankinis vartytuvas

Spausdinimo kasečių skaičius

2 (po vieną juodų dažų ir trispalvę)

Darbiniai parametrai

Kas mėnesį, A4: Iki 1000 puslapių

Rekomenduojama apimtis puslapiais
per mėnesį

nuo 150 iki 400

spaudinio paraštės

Viršus: 1,5 mm; Kairioji: 3,2 mm; Apačia: 14,5 mm; Dešinioji: 3,2 mm

Kopijavimo greitis

Nespalvotas (ISO): Iki 4,5 kpm; Spalvotas (ISO): Iki 3 kpm

Kopijavimo skiriamoji geba

Nespalvotas tekstas ir grafika: 600 x 300 tašk./colyje; Spalva: 600 x 300 tašk./colyje

Didžiausias kopijų skaičius

Iki 20 kopijų

Kopijos dydžio keitimas

50 – 200%

Skenavimo tipas/Technologija

Planšetinis, ADT; Kontaktinis vaizdų skaitytuvas (CIS)

Skaitymo raiška

Aparatūra: Iki 1200 × 1200 dpi; Optinis: Iki 1200 dpi; Patobulinta kopijavimo skiriamoji geba: Iki
19 200 dpi

Gylis bitais/Pilkų tonų lygiai

24 bitų; 256

Skenuojamo failo formatas

PDF, BMP, PNG, TIF, JPG

Skanavimo įvesties režimai

Norėdami nuskaityti, kopijuoti ir siųsti faksą naudokite priekinį skydelį arba programinę įrangą

Maks. nuskaityto vaizdo dydis

ADF / plokščiasis: 216 x 297 mm

Faksogramų perdavimo sparta

4 sek. puslapiui

Faksogramos raiška

Nespalvotai, geriausias režimas: Iki 300 × 300 dpi; Nespalvotai, standartinis režimas: 208 x 98
tašk./colyje

Fakso ypatybės

Faksogramų siuntimas: Taip, spalvota; Automatinis pakartotinis numerio rinkimas: Ne;
Uždelstas faksogramos siuntimas: Taip; Uždelstas faksogramos siuntimas: Taip;
Suderinamumas su specialaus skambučio signalo aptikimo funkcija: Taip; Suderinamumas su
faksogramų persiuntimo funkcija: Ne; Suderinamumas su faksogramų užklausų funkcija: Ne;
Suderinamumas su šiukšlių barjeru: Taip; Maksimalus greitojo rinkimo numerių skaičius: Iki 50
numerių; Suderinamumas su kompiuterio sąsaja: Taip; Suderinamumas su telefono aparatais:
Ne

Standartinis jungiamumas

Didelio greičio USB 2.0

Belaidžio ryšio galimybės

Ne

Valdymo pultas

5 cm vienspalvis grafinis ekranas (MGD), 1 lemputė (maitinimo), 20 mygtukų (pagrindinis, atgal,
sąranka, žemyn, į viršų, pasirinkti, pagalba, 0 -9, *, #)

Standartinė atmintis

32 MB SDRAM

Maksimali atmintis

32 MB SDRAM

Procesoriaus sparta

360 MHz

Tinkami laikmenų tipai

Popierius (brošiūroms, rašaliniams sp., paprastas), fotopopierius, vokai, etiketės, kortelės
(atvirukai)

Tinkami laikmenų matmenys

1 dėklas: A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL vokas (110 x 220
mm)

Pasirinktinis laikmenos dydis

nuo 100 x 148 mm iki 216 x 356 mm

Palaikomas laikmenos svoris

1 dėklas: A4: nuo 60 iki 90 g/m²; HP vokai: nuo 75 iki 90 g/m²; HP atvirukai: iki 200 g/m²; HP 10 x
15 cm fotopopierius: iki 300 g/m²

Spaudinio apdorojimas

60 lapų įvesties dėklas; 25 lapų išvesties dėklas; Dvipusio spausdinimo parinktys: Nėra;
Standartiniai popieriaus dėklai: 1; Tiekimo dėklo talpa: Maksimali tiekimo dėklo talpa: Iki 60
lapų „legal“ formato, Iki 20 kortelių, Iki 5 vokų; Iki 20 lapų fotopopierius

Kas yra dėžėje

D4H21B HP „Officejet“ 2620 „viskas viename“ HP 301 juodo rašalo kasetė; HP 301 trijų spalvų
rašalo kasetė; maitinimo šaltinis; maitinimo kabelis; telefono kabelis; programinės įrangos
kompaktinis diskas; nustatymo vadovas

Atsargos

CH561EE HP 301 Black Original Ink Cartridge
CH562EE HP 301 Tri-color Original Ink Cartridge
CH563EE HP 301XL High Yield Black Original Ink Cartridge
CH564EE HP 301XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
CHP710 HP universalus spausdinimo popierius, 500 vnt./A4/210 x 297 mm
CR340EE HP 301 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges
Q6593A HP profesionalus matinis „Inkjet“ popierius, 150 vnt./A4/210 x 297 mm
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/pageyield arba žr.
gaminio pakuotę

Pridedama programinė įranga

HP programinė įranga, HP naujinimas, eksploatacinių medžiagų pirkimas internete, HP
nuotraukų kūrimas

Suderinamos operacinės sistemos

„Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“ (SP2)* SP3 arba naujesnė (tik 32
bitų); „Mac OS X“ v10.6, „Lion“, „Mountain Lion“;

Minimalūs sistemos reikalavimai

Kompiuteris: „Windows“ 8 ir 7 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64) procesorius, 2 GB laisvos
vietos standžiajame diske, kompaktinių / DVD diskų įtaisas arba interneto ryšys, USB
prievadas, „Internet Explorer“; „Windows Vista“: 800 MHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64)
procesorius, 2 GB laisvos vietos standžiajame diske, kompaktinių / DVD diskų įtaisas arba
interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Windows XP“ SP3 arba naujesnė (tik 32
bitų): bet koks „Intel® Pentium® II“, „Celeron®“ ar suderinamas procesorius, 233 MHz ar
spartesnis, 750 MB vietos standžiajame diske, CD-ROM / DVD įtaisas arba interneto ryšys, USB
prievadas, „Internet Explorer“ 6 ar naujesnė.
„Mac“: „Mac OS X“ v10.6, „OS X Lion“, OS X Mountain Lion“ „Intel® Core™“ procesorius; 1 GB
laisvos vietos standžiajame diske; Kompaktinis / DVD diskas arba internetas; USB

Akustika

Akustinės galios emisija: 6,1 B(A) (spausdinimas 4,8 lapų./min. sparta)

Galia

Maitinimo tipas: Išorinis
Maitinimo reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%), 50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Energijos naudojimas: 9,3 W (maksimalus), 8,0 W (aktyvus), 3,5 W (parengties režimu), 1,2 W
(miego režimu), 0,2 W (budėjimo režimu / išj.)

Darbinė aplinka

Darbinės temperatūros diapazonas: 0–40 °C
Rekomenduojama darbinė temperatūra: 15–35 °C
Saugojimo temperatūros diapazonas: nuo -40°C iki 60°C
Rekomenduojamos darbinės drėgmės diapazonas: Nuo 20 iki 80% RH
Ne darbinės drėgmės diapazonas: Nuo 10 iki 90% RH
Darbinės drėgmės diapazonas: Nuo 10 iki 80% RH

Produkto sertifikatai

FCC B klasė; Saugos sertifikatai: IEC 60950-1: 2005 m. (2-asis leidimas) / EN 60950-1: 2006;
CE ženklinimas atitinka Žemosios įtampos direktyvą 2006/95/EB; EB Tarybos rekomendacija
1999/519/EB; EN 62479: 2010 (Europa); GOST (Rusija); Rezoliucijos 92/98 ir 76/2003/IEC tarptautiniai saugumo standartai arba IRAM saugos standartai; ENERGY STAR: Taip

Gaminio matmenys

Plotis x gylis x aukštis: 445 x 365 x 217 mm

Produkto svoris

5,4 kg

Garantija

St. vienerių metų ribota HP garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali
skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

Kilmės šalis

Pagaminta Kinijoje

Techninio aptarnavimo ir palaikymo
parinktys

UG062E HP 3 metų priežiūros paketas su kitos dienos daugiafunkcių spausdintuvų keitimo
paslauga
UG187E HP 3 metų priežiūros paketas su standartinio daugiafunkcių spausdintuvų keitimo
paslauga. (UG062E: tik Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija,
Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė karalystė, Čekija,
Graikija, Bulgarija Lenkija ir Slovakija. UG187E: Visos EMEA šalys)

Apskaičiuokite patikimą atramą, kad būtų gautas geriausios kokybės atvaizdas. Mes galime padėti jums išplėsti
spausdinimo ir atvaizdavimo aplinką, saugoti jūsų IT investicijas ir plėsti jūsų verslą su prieinamu, asmeniniu ir
pagal jūsų poreikius pritaikytu palaikymu naudojantis „HP Care Pack“ palaikymo tarnybos paslaugomis.
Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje adresu http://www.hp.com
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