„HP Deskjet 2540 All-in-One“ spausdintuvas
„HP Deskjet 2540 All-in-One“ sukurtas taupantiems namų
vartotojams, kuriems reikia nebrangaus spausdinimo belaidžiu ryšiu,
paprasto ir patogaus nuskaitymo ir kopijavimo valdymo pasitelkiant
greitą sąranką ir paprastą naudojimą.

Naudodami asmeninį kompiuterį, išmanųjį
kompiuterį ir planšetinį kompiuterį,
belaidžiu ryšiu spausdinkite iš bet kurio
kambario savo namuose.

Blizgus, stilingas kompaktiškas dizainas
leis sutaupyti vietos.

● Mėgaukitės paprastu spausdinimu iš bet kurio kambario –
iš išmaniojo telefono, planšetinio arba asmeninio
kompiuterio.1

● Dėl greitos, paprastos sąrankos ir paprasto naudojimo
darbą pradėkite iš karto.
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● Belaidžiu ryšiu spausdinkite iš savo „iPad®“, „iPhone®“
arba „iPod® touch®“ su „Apple® AirPrint™“.2
● Mėgaukitės lengvu, rūpesčių nekeliančiu prisijungimu prie
belaidžio tinklo su HP automatine belaidžio tinklo
prijungimo sistema.3

● Sutaupykite naudingos erdvės su kompaktišku „viskas
viename“ įrenginiu, kuris telpa beveik visur.

● Laikykite spausdintuvą šalia ant stalo arba tvarkingai
padėkite į lentyną.
● Naudodamiesi šiuo ENERGY STAR® spausdintuvu
taupykite energiją ir pinigus.

● Nuskaitykite nuotraukas, dokumentus ir dar daugiau
tiesiai į savo mobilųjį prietaisą su HP „Printer Control“
programėle.4

Spausdinkite, nuskaitykite ir kopijuokite
vienu įrenginiu už prieinamą kainą.
● Mėgaukitės tikru universalumu – darykite viską, ką reikia,
su šiuo rūpesčių nekeliančiu „viskas viename“ įrenginiu.
● Iš prieinamo įrenginio galite daryti viską – spausdinti
žiniatinklio puslapius, kopijuoti susirašinėjimą ir daugiau.
● Naudodami HP rašalo kasetes, įsigytas už prieinamą
kainą, spausdinkite ir kopijuokite lazerinę kokybę
atitinkantį tekstą ir ryškių spalvų vaizdus.
● Gaukite iki 2,5 karto daugiau spausdindami nespalvotai ir
iki 2 kartų – spalvotai su pasirenkamosiomis didelės
talpos XL rašalo kasetėmis.5

1 Norint naudoti HP tiesioginio spausdinimo belaidžiu ryšiu funkciją, gali reikėti programėlės arba tvarkyklės. Daugiau informacijos žr. www.hp.com/go/wirelessprinting. Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo nuo prieigos taško. Belaidis ryšys

veikia tik su 2,4 GHz kelvedžiais.
2 Suderinamas su OS „X® Lion“, OS „X® Mountain Lion“ ir toliau nurodytais įrenginiais, kuriuose įdiegta „iOS 4.2“ arba aukštesnė versija: „iPad®“ (visais modeliais), „iPhone®“ (3GS arba naujesniais) ir „iPod touch®“ (trečios kartos arba naujesniais). Veikia su spausdintuvais, kuriuose
įjungta HP „AirPrint“ funkcija. Spausdintuvas turi būti prijungtas prie to paties tinklo kaip ir jūsų „OS X“ arba „iOS“ įrenginys. Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo nuo prieigos taško. „OS X“, „iPad“, „iPhone“ ir „iPod touch“ yra „Apple® Inc.“
prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „AirPrint™“ ir „AirPrint“ logotipai yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
3 HP automatinio belaidžio ryšio funkcija kai kuriose sistemose gali būti neįdiegta. Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo nuo prieigos taško. Belaidis ryšys veikia tik su 2,4 GHz kelvedžiais. Informacija apie suderinamumą pateikiama
hp.com/go/autowirelessconnect.
4 Mobiliajam įrenginiui reikia belaidžio prieigos taško ir interneto ryšio. Valdymo funkcijos gali skirtis priklausomai nuo mobiliojo prietaiso operacinės sistemos. Kad būtų galima valdyti nuskaitymą / kopijavimą, mobilusis įrenginys ir spausdintuvas turi būti prijungti prie to paties
belaidžio tinklo arba turėti tiesioginį belaidį ryšį su spausdintuvu. Išsamesnės informacijos rasite hpconnected.com.
5 Didelės talpos originalios HP 301XL rašalo kasetės komplekte nėra. Ją galite įsigyti atskirai); mažesnės išlaidos, palyginti su standartinės talpos originaliomis HP 301 rašalo kasetėmis, remiantis HP nurodyta išeiga. Reali išeiga skiriasi, priklausomai nuo naudojamo
spausdintuvo, spausdinamų vaizdų ir kitų veiksnių (žr. www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

„HP Deskjet 2540 All-in-One“ spausdintuvas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Funkcijos

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, belaidis ryšys

Spausdinimo technologija

HP terminis „Inkjet“

Standartinės spausdinimo kalbos

HP PCL 3 GUI; PCL („HP Apps“ / UPD); URF („AirPrint“)

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 100 iki 250

spaudinio paraštės

Viršus: 1,5 mm; Kairioji: 3,2 mm; Apačia: 14,5 mm (per programinę įrangą); 12,7 mm („AirPrint“
/ UPD); Dešinioji: 3,2 mm

Kopijavimo greitis

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

Kopijavimo skiriamoji geba

Nespalvotas tekstas ir grafika: Iki 600 x 300 tc; Spalva: Iki 600 x 300 tc

Didžiausias kopijų skaičius

Iki 5 kopijų

Skenavimo tipas/Technologija

Planšetinis; Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS)

Skaitymo raiška

Aparatūra: Iki 1200 × 1200 dpi; Optinis: Iki 1200 dpi

Gylis bitais/Pilkų tonų lygiai

24 bitų; 256

Skenuojamo failo formatas

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Skanavimo įvesties režimai

Nuskaitymas į kompiuterį iš priekinio skydo, HP nuskaitymas naudojant „HP Photosmart“
programinę įrangą

Maks. nuskaityto vaizdo dydis

ADF / plokščiasis: 216 x 297 mm

Standartinis jungiamumas

Didelio greičio USB 2.0

Tinklo galimybės

Per standartinį (įdiegtasis belaidis 802.11b/g/n)

Belaidžio ryšio galimybės

Taip

Mobiliojo spausdinimo galimybė

Tiesioginis spausdinimas belaidžiu ryšiu

Standartinė atmintis

Integruotoji atmintis

Maksimali atmintis

Integruotoji atmintis

Kas yra dėžėje

A9U22B „HP Deskjet 2540 All-in-One“; HP 301 juodo rašalo kasetė; HP 301 trijų spalvų rašalo
kasetė; maitinimo šaltinis; maitinimo laidas; USB kabelis; programinės įrangos kompaktinis
diskas; sąrankos 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
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/pageyield arba žr.
gaminio pakuotę

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 arba
spartesnis, 750 MB vietos diske, kompaktinių / DVD diskų įtaisas arba interneto ryšys, USB
prievadas, „Internet Explorer 6“ arba 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)

Galia

Maitinimo tipas: Išorinis
Maitinimo reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%), 50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Energijos naudojimas: Maks. 10 W, maks. 10 W (aktyvus), 2,0 W (parengties būsena), 0,9 W
(miego būsena), 0,2 W (išj.)

Darbinė aplinka

Darbinės temperatūros diapazonas: 5 - 40 °C
Rekomenduojama darbinė temperatūra: 15–30 °C
Saugojimo temperatūros diapazonas: nuo -40°C iki 60°C
Rekomenduojamos darbinės drėgmės diapazonas: Nuo 20 iki 80% RH
Ne darbinės drėgmės diapazonas: 5- 90% sant. dr. (be kond.)
Darbinės drėgmės diapazonas: 15- 80% sant. dr. (be kond.)

Produkto sertifikatai

CISPR 22: 2008 / EN 55022: 2010 B klasė, CISPR24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2:
2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, 15 dalis, B klasė; ICES-003 4
leidimas, B klasė; GOST (Rusija); 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); ENERGY STAR:
Taip

Tinkami laikmenų tipai

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

Gaminio matmenys

Plotis x gylis x aukštis: 425,23 x 552,19 x 252,19 mm

Produkto svoris

3,60 kg

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)

Garantija

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

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

Kilmės šalis

Pagaminta Kinijoje

Spaudinio apdorojimas

60 lapų įvesties dėklas; 25 lapų išvesties dėklas; Dvipusio spausdinimo parinktys: Rankinis (su
tvarkyklės palaikymu); Vokų tiektuvas: Ne; 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

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
„HP Deskjet 2540 All-in-One“ spausdintuvas A9U22B
© Autorių teisės 2013 „Hewlett-Packard Development Company“, L.P. Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama be
įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais
ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nebus atsakinga už čia esančias
technines arba redakcines klaidas arba praleidimus. HP yra registruotas prekės ženklas, priklausantis „Hewlett-Packard“ kompanijai.
„Microsoft“ ir „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai. Visi kiti čia paminėti gaminių vardai gali būti
prekių ženklai, priklausantys atitinkamoms kompanijoms.

Sukurta ES Rugpjūtis 2013 4AA4-7970LTE

