HP Deskjet 2540 All-in-One printeris
HP Deskjet 2540 All-in-One ir paredzēts racionāli domājošiem mājas
lietotājiem, kuri meklē pieejamu bezvadu drukāšanu, kā arī
vienkāršas skenēšanas un kopēšanas vadības ērtības ar ātru
iestatīšanu un vienkāršu darbību.

Datora, viedtālruņa un planšetdatora
printeris — drukājiet, izmantojot bezvadu
savienojumu, no jebkuras mājas telpas.
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● Izbaudiet vienkāršo bezvadu drukāšanu no jebkuras
telpas, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai
personālo datoru.1

Ietaupiet vietu, pateicoties elegantajam,
modernajam un kompaktajam dizainam.
● Ietaupiet vērtīgo vietu ar kompaktu ierīci “viss vienā”,
kuras konstrukcija ļauj to ievietot gandrīz jebkurā vietā.
● Sāciet darbu nekavējoties, pateicoties ātrai, vienkāršai
iestatīšanai un vienkāršai darbībai.

● Drukājiet, izmantojot bezvadu savienojumu, no iPad®,
iPhone® vai iPod® touch® ar Apple® AirPrint™.2

● Turiet to pie rokas uz rakstāmgalda vai, lai netraucētu,
glīti novietojiet uz plaukta.

● Bez rūpēm veidojiet ātro savienojumu ar bezvadu tīklu,
izmantojot HP automātisko bezvadu savienojumu.3

● Ietaupiet enerģiju un naudu ar šo ENERGY STAR®
standartam atbilstošo printeri.

● Skenējiet, piemēram, fotoattēlus vai dokumentus, tieši uz
mobilo ierīci, izmantojot HP printera vadības
lietojumprogrammu.4

Drukājiet, skenējiet un kopējiet, izmantojot
vienu pieejamu ierīci.
● Izbaudiet īstu daudzpusību — veiciet visas nepieciešamās
darbības ar šo vienkāršo ierīci “viss vienā”.
● Paveiciet visu ar vienu pieejamu ierīci, piemēram,
drukājiet tīmekļa lapas, skenējiet fotoattēlus un kopējiet
korespondenci.
● Drukājiet un kopējiet lāzera kvalitātes tekstu un dzīvu
krāsu grafiku, izmantojot pieejamās HP tintes kasetnes.
● Iegūstiet līdz 2,5 reizēm vairāk melnbaltu lapu un līdz
2 reizēm vairāk krāsainu lapu ar papildu augstas ietilpības
tintes kasetnēm.5

1 Lai izmantotu HP tiešo bezvadu savienojumu, var būt nepieciešama lietojumprogramma vai draiveris. Papildinformāciju skatiet vietnē www.hp.com/go/wirelessprinting. Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu

darbības ir saderīgas tikai ar 2,4 GHz maršrutētājiem.
2 Atbalsta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion un tālāk norādītās ierīces, kurās instalēta iOS 4.2 vai jaunāka versija: iPad® (visi modeļi), iPhone® (3GS vai jaunāka versija), iPod touch® (trešā paaudze vai jaunāka versija). Darbojas kopā ar HP AirPrint iespējotiem printeriem, turklāt
printerim ir jābūt pievienotam vienā tīklā ar OS X vai iOS ierīci. Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. OS X, iPad, iPhone un iPod touch ir Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
AirPrint™ un AirPrint logo ir Apple Inc. prečzīmes.
3 HP automātiskais bezvadu savienojums var nebūt pieejams atsevišķās sistēmas konfigurācijās. Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu darbības ir saderīgas tikai ar 2,4 GHz maršrutētājiem. Saderības informāciju
meklējiet vietnē hp.com/go/autowirelessconnect.
4 Mobilajai ierīcei ir nepieciešams bezvadu piekļuves punkts un interneta savienojums. Kontrolētie līdzekļi var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces operētājsistēmas. Skenēšanas/kopēšanas vadībai ir nepieciešama, lai mobilā ierīce un printeris būtu vienā bezvadu tīklā vai
izmantotu tiešo bezvadu savienojumu ar printeri. Plašāku informāciju skatiet vietnē hpconnected.com.
5 Augstas ietilpības oriģinālās HP 301XL tintes kasetnes nav iekļautas komplektā, lūdzu, iegādājieties atsevišķi); mazākas izmaksas salīdzinājumā ar standarta ietilpības oriģinālajām HP 301 tintes kasetnēm, pamatojoties uz HP publicētajiem rezultātu datiem; faktiskie rezultāti
var atšķirties, pamatojoties uz izmantoto printeri, izdrukātajiem attēliem un citiem faktoriem (skatiet šeit: www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

HP Deskjet 2540 All-in-One printeris
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepakojumā ietvertās detaļas

A9U22B HP Deskjet 2540 All-in-One; HP 301 melnās tintes kasetne; HP 301 trīskrāsu tintes
kasetne; barošanas bloks; strāvas vads; USB kabelis; programmatūras kompaktdisks;
uzstādīšanas instrukcija

Materiāli

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
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/pageyield vai skatiet produkta
iesaiņojumu

Manuālā dupleksā druka

Saderīgas operētājsistēmas

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 vai jaunāka (tikai 32 bitu); Mac OS X
v10.6, Lion, Mountain Lion

Drukas kasetņu skaits

2 (1 melnas krāsas, 1 trīskrāsu)

Minimālās sistēmas prasības

Ekspluatācijas cikls

Reizi mēnesī, A4: Līdz 1000 lapām

Ieteicamais lapu daudzums mēnesī

100 līdz 250

drukas malas

Augšējā: 1,5 mm; Kreisā: 3,2 mm; Apakšējā: 14,5 mm (izmantojot programmatūru); 12,7 mm
(AirPrint/UPD); Labā: 3,2 mm

Dators: Sistēmā Windows 8, 7: 1 GHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors, 2 GB brīvas
vietas cietajā diskā, CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums, USB ports, Internet
Explorer; Sistēmā Windows Vista: 800 MHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors, 2 GB
brīvas vietas cietajā diskā, CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums, USB ports,
Internet Explorer; Windows XP SP3 vai jaunāka (tikai 32 bitu): jebkurš Intel® Pentium® II,
Celeron® vai saderīgs procesors, 233 MHz vai jaudīgāks, 750 MB brīvas vietas cietajā diskā,
CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums, USB ports, Internet Explorer 6 vai jaunāka
versija
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™ procesors; 1 GB brīvas
vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD disks vai internets; USB

Funkcijas

Drukāšana, kopēšana, skenēšana, bezvadu savienojums

Drukas tehnoloģija

HP Thermal Inkjet

Standarta printera valodas

HP PCL 3 GUI; PCL (HP lietojumprogrammas/UPD); URF (AirPrint)

Drukas ātrums

Melns (ISO): Līdz 7 lpp./min.; Pirmā lapa iznāk melnbalta (A4, gatavs): Tikai 17 sek.; Krāsu (ISO):
Līdz 4 lpp./min.; Pirmā lapa iznāk krāsaina (A4, gatavs): Jau 24 sekunžu laikā

Drukas izšķirtspēja

Melns (vislabākā): Līdz 600 x 600 dpi teksta izvade; Krāsu (vislabākā): Līdz 4800 x 1200
optimizētiem dpi krāsu režīmā (kad tiek drukāts no datora uz speciāla HP foto papīra un 1200
ievades dpi).

Printera viedprogrammatūras
funkcijas

Kopēšanas ātrums

Melns (ISO): Līdz 4,5 kop./min.; Krāsu (ISO): Līdz trim kopijām minūtē

Kopijas izšķirtspēja

Melns teksts un grafika: Līdz 600 x 300 dpi; Krāsa: Līdz 600 x 300 dpi

Maksimālais kopiju skaits

Līdz 5 kopijām

Skenera veids/Tehnoloģija

Plakanvirsma; Kontakta attēlu sensors (CIS)

Skenēšanas izšķirtspēja

Aparatūra: Līdz 1200 × 1200 dpi; Optisks: Līdz 1200 dpi

Bitu dziļums/Pelēkās krāsas līmeņi

24 bitu; 256

Skenēšanas faila formāts

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Skenēšanas ievades režīmi

Priekšējā paneļa skenēšana uz datoru, HP skenēšana, izmantojot HP Photosmart
programmatūru

Maksimālais skenēšanas izmērs

ADF/Flatbed: 216 x 297 mm

Standarta savienojamība

Lielātruma USB 2.0

Tīkla iespējas

Izmantojot iebūvēto WiFi 802.11b/g/n

Bezvadu sakaru iespējas

Jā

Mobila drukas iespēja

Tiešā bezvadu drukāšana

Standarta atmiņa

Integrēta atmiņa

Maksimālā atmiņa

Integrēta atmiņa

Atbalstīto materiālu tipi

Papīrs (brošūru, strūklprinteru, parastais), fotopapīrs, aploksnes, uzlīmes, kartītes (apsveikuma)

Atbalstītie materiālu formāti

Akustika

Akustiskās jaudas emisijas: 6,1 B(A)

Spriegums

Strāvas padeves veids: Ārējs
Strāvas prasības: Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3Hz)
Enerģijas patēriņš: 10 vati maksimums, 10 vati (aktīvs), 2,0 vati (dīkstāve), 0,9 vati (miega
režīms), 0,2 vati (izslēgts)

Darba vide

Darba temperatūras diapazons: No 5 līdz 40 °C
Darbībai ieteicamā temperatūra: No 15 līdz 30 °C
Glabāšanas temperatūras diapazons: -40 līdz +60 °C
Darbībai ieteicamais mitruma diapazons: 20 līdz 80% relatīvā mitruma
Mitruma diapazons, nefunkcionējot: 5 - 90% RM (vidē nekondensējoties)
Funkcionēšanas mitruma diapazons: 15–80% RM (vidē nekondensējoties)

Produktu sertifikāti

1. padeve: A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL
Envelope (110 x 220 mm)

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 B klase, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2:
2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, 15. daļa, B klase; ICES-003, 4.
izdevums, B klase; GOST (Krievija); Drošības sertifikāti: IEC 60950-1: 2005 (2. izd.) / EN
60950-1: 2006; atbilst CE marķējumam un Direktīvas par zemu spriegumu 2006/95/EK
prasībām; EK rekomendācija 1999/519/EK; EN 62479: 2010 (Eiropa); GOST (Krievija); ENERGY
STAR: Jā

Izstrādājuma izmēri

P x d x a: 425,23 x 552,19 x 252,19 mm

Atbalstītais materiālu svars

1. tekne: A4: No 60 līdz 90 g/m²; HP aploksnes: No 75 līdz 90 g/m²; HP kartītes: līdz 200 g/m²;
HP 10 x 15 cm foto papīrs: līdz 300 g/m²

Produkta svars

3,60 kg

Garantija

Drukāšanas apstrāde

60 lapu ievades tekne; 25 lapu izvades tekne; Dupleksa opcijas: Manuāla (paredzēts draivera
nodrošinājums); Aplokšņu padevējs: Nav; Standarta papīra padeves: 1; Ievades ietilpība:
Maksimālā ievades ietilpība: Līdz 60 lapām juridiskā informācija, Līdz 20 kartītēm, Līdz 5
aploksnēm; Līdz 20 lapām fotopapīrs

Viena gada standarta ierobežotā HP aparatūras garantija. Garantijas un atbalsta nosacījumi ir
atšķirīgi atkarībā no produkta, valsts un vietējās likumdošanas.

Izcelsmes valsts

Ražots Ķīnā

Servisa un atbalsta iespējas

UG062E HP 3 gadu aprūpes pakete ar apmaiņu nākamajā dienā daudzfunkcionālajiem
printeriem
UG187E HP 3 gadu aprūpes pakete ar standarta apmaiņu daudzfunkcionālajiem printeriem
(UG062E: tikai Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Īrija, Itālija, Nīderlande,
Norvēģija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Šveice, AK, Čehijas Republika, Grieķija, Ungārija, Polija,
Slovākija. UG187E: visas EMEA valstis).

Paļaujieties uz uzticamo atbalstu, lai izveidotu vislabākos iespējamos attēlus. Mēs varam palīdzēt jums uzlabot
savu drukāšanas un attēlveidošanas vidi, aizsargāt investīcijas IT jomā, kā arī veicināt jūsu uzņēmuma izaugsmi
— tas viss pateicoties mūsu izdevīgajam, kvalificētajam un īpaši jūsu vajadzībām piemērotajam atbalstam, kas
tiek nodrošināts HP Care Pack pakalpojumu ietvaros.
Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet mūsu vietni http://www.hp.com
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