Datu lapa

HP ENVY 5640 e-All-in-One
printeris
Jūsu ģimenes jaunā, radošā tirdzniecības vieta

Nodrošiniet daudzpusīgu
drukāšanu savai ģimenei.
Vienkārši izveidojiet
laboratorijas kvalitātes
fotoattēlus tekstu ceļā tieši no
viedtālruņiem un
planšetdatoriem. Šī
e-all-in-one ir izstrādāta, lai
ļautu izmantot radošumu un
uzturēt produktivitāti, turklāt
ar lielisku vērtību.
1

Izbaudiet drukāšanu ar maksimālu savienojamību.
● Izbaudiet vienkāršāko veidu, lai drukātu no viedtālruņa vai planšetdatora ar

maršrutētāju vai vietējo bezvadu tīklu vai bez tā.2

● Vienkārši savienojiet šo e-all-in-one ar vietējo tīklu un internetu, izmantojot bezvadu

savienojumu3: tieši no sava datora.

● Ātri sāciet drukāšanu, pateicoties vienkāršajai iestatīšanai, no viedtālruņa, planšetdatora

vai datora.4

● Drukājiet, piemēram, no iPhone®, iPad®, Android™ bāzes mobilajām ierīcēm un

Amazon® Kindle Fire.1

Sasniedziet nākamo līmeni un radiet.
● Drukājiet apžilbinošus bezmalu laboratorijas kvalitātes fotoattēlus un asus dokumentus

ar lāzera kvalitātes tekstu.

● Drukājiet 10 x 15 cm fotoattēlus no mobilās ierīces, nemainot papīru, bet izmantojot

atsevišķu foto papīra tekni.

Drukas ātrums: Drukā līdz 12 lpp./min. melnbaltas, ISO (A4)
Līdz 8 lpp./min. krāsainas, ISO (A4)
Papīra apstrāde: 125 lapu galvenā ievades tekne, 15 lapu
fototeknes ievade; 25 lapu izvades tekne
Savienojamība: 1 ātrdarbīgs USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n

● Staigājiet, rediģējiet un drukājiet tieši no 6,75 cm (2,66 collu) skārienekrāna.

Kreativitātei nav cenas. Tagad tā ir pieejama.
● Drukājiet vairāk ar mazākiem izdevumiem, izmantojot īpaši vērtīgās, oriģinālās HP

augsta ražīguma tintes kasetnes.5

● Piekļūstiet krāsojamām lapām, receptēm, kuponiem un daudz kam citam, izmantojot

bezmaksas HP Printables, kas tiek piegādāti pēc jūsu plāna.6

● Pārvaldiet šo HP e-all-in-one ierīci un skenējiet ceļā ar bezmaksas HP All-in-One Printer

Remote mobilo lietojumprogrammu.7

Samaziniet savu ietekmi.
● Taupiet papīru un resursus — izlietojiet līdz 50% mazāk papīra ar automātisko divpusējo

drukāšanu.

● Taupiet enerģiju, izmantojot e-all-in-one ar ENERGY STAR® kvalifikāciju.
● Samaziniet ietekmi uz vidi: vienkārši bez maksas pārstrādājiet savas oriģinālās HP tintes

kasetnes.8
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Tehniskā specifikācija
Drukas tehnoloģija

HP Thermal Inkjet

Funkcijas

Drukāšana, skenēšana, kopēšana, tīmeklis, fotoattēli

Iepakojumā ietvertās detaļas

B9S59A HP ENVY 5640 e-All-in-One; HP 62 melnās tintes kasetne;
HP 62 trīskrāsu tintes kasetne; programmatūras kompaktdisks;
uzstādīšanas instrukcijas; strāvas vads; Papildus informāciju par tintes
apjomu un lapu produktivitāti skatiet šeit:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Drukas ātrums

Līdz 12 lpp./min. ISO melns (A4); Līdz 8 lpp./min. ISO krāsu (A4)
Līdz 12 lpp./min. melns ISO; Līdz 8 lpp./min. krāsu ISO

Standarta savienojamība

1 ātrdarbīgi USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n

Bezvadu sakaru iespējas

Jā

Mobila drukas iespēja

Ar Wi-Fi Direct un vietējo Wi-Fi savienojamību, lai iespējotu mobilo
drukāšanu, izmantojot HP ePrint, Apple AirPrint™ un citus risinājumus.
Atbalsta drukāšanu no gandrīz visiem viedtālruņiem un
planšetdatoriem, kas izmanto šādas operētājsistēmas: Android, iOS,
Blackberry, Windows 8, Windows RT.

Materiāli

C2P04AE HP 62 Black Original Ink Cartridge
C2P05AE HP 62XL High Yield Black Original Ink Cartridge
C2P06AE HP 62 Tri-color Original Ink Cartridge
C2P07AE HP 62XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
CHP210 HP drukāšanas papīrs-500 lapas/A4/210 x 297 mm
J3M80AE HP 62 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges
Q5456A HP uzlabots glancēts foto papīrs-25 lapas/A4/210 x 297 mm
Q8008A HP uzlabots glancēts foto papīrs-60 lapas/10 x 15 cm bez
apmales
Aptuvenā produktivitāte. Faktiskā produktivitāte ir atkarīga no printera un
pielietojuma veida. Papildinformāciju skatiet vietnē
http://www.hp.com/go/pageyield

Materiālu apstrāde

Ievades kapacitāte: Līdz 125 lapām; Līdz 40 kartītēm Kartes; 15 loksnes
fotopapīrs
Izvades kapacitāte: Līdz 25 lapām, Līdz 5 aploksnēm
Maksimums: Līdz 25 lapām
Abpusējā druka: Automātiski

Ikmēneša noslodze

Līdz 1000 lapām (A4); Rekomendētais lapu daudzums mēnesī: 300 līdz
400

Savietojamās operētājsistēmas

Windows 8.1, 8, 7, Vista; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X
Mavericks

Drukāšanas valodas

HP PCL 3 GUI

Drukas ietilpība

Drukāšana bez apmalēm: Jā (līdz 216 × 297 mm)

Minimālās prasības sistēmai

Līdz 1200 x 1200 dpi teksta izvadei (drukājot no datora) Melns; Līdz
4800 x 1200 optimizētiem dpi krāsu režīmā (drukājot no datora ar
1200 ievades DPI uz īpaša HP foto papīra; drukājiet ar maksimālo dpi).
krāsu

Windows: Windows 8.1, 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.
Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,
1 GB pieejamā vieta cietajā diskā, internets, USB

Drukāšanas zona

Drukas malas: Augšpuse: 3 mm; Apakšējs: 3 mm; Pa kreisi: 3 mm; Pa
labi: 3 mm; Maksimālais drukas laukums: 209,9 x 349,6 mm

Drukas izšķirtspēja

Displejs

6,75 cm CGD (krāsu grafiskais displejs) skārienekrāns

Atmiņa

128 MB DDR3

Komplektā iekļautā programmatūra

Kopētāja iestatījumi

Divpusēja;; Maksimālais kopiju skaits: Līdz 20 kopijām: Kopijas
izšķirtspēja: 300 × 300 dpi; Kopiju izmēra maiņa: 50 līdz 200%

HP printera programmatūra, HP atjaunināšana, materiālu tiešsaistes
veikals, HP fotoattēlu izveide

Printera izmēri (P x D x A)

454 x 410 x 161 mm

Kopēšanas ātrums

Līdz 10 k./min. melns ISO (A4), Līdz 5 k./min. krāsa ISO (A4)

Iesaiņojuma izmēri (P x D x A)

497 x 205 x 491 mm

Skenera specifikācijas

Skenera tips: Plakanvirsma; Skenēšanas tehnoloģija: CIS; Skenēšanas
režīmi: Priekšējā paneļa vai HP Solution Center darbvirsmas skenēšana
datorā, SD kartē vai e-pastā; TWAIN versija: Versija 1.9; Maksimālais
skenēšanas izmērs (plakanvirsmas, ADF): 216 x 297 mm; Optiskā
skenēšanas izšķirtspēja: 1200 dpi

Printera svars

6,82 kg

Iepakojuma svars

8,211 kg

Darba vide

Temperatūra: 5 līdz 40 ºC, Mitrums: 20 līdz 80% relatīvā mitruma

Glabāšana

Temperatūra: -40 līdz 60 ºC, Mitrums: 10-90% relatīvais mitrums (bez
kondensācijas)

Akustika

Skaņas jaudas emisija: 6,4 B(A) (drukājot 6 lpp./min.); Skaņas spiediena
emisija: 49 dB(A) (melnbaltā, vienpusējā drukāšana, normāls režīms, A4
papīrs)

Spriegums

Prasības: Ieejas spriegums: 100-240 V maiņstrāvas (+/-10%), 50-60 Hz
(+/- 3 Hz)
Energopatēriņš: 13,95 vati (drukāšana), 3,60 vati (gatavība), 0,93 vati
(dīkstāve), 0,20 vati (izslēgts)

Sertifikācija

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B klase), CISPR 24:2010/EN
55024:2010, EN 301 489-1 v1.9.2:2011, EN 301 489-17 v2.2.1: 2012,
EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EMC
direktīva 2004/108/EK ar CE marķējumu (Eiropai)
ENERGY STAR kvalificēts: Jā

Izcelsmes valsts

Ražots Taizemē

Garantija

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

Apkope un atbalsts

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)

Skenēšanas ātrums

Skenēšana 15 sekundēs; Netiek atbalstīts; duplekss: Netiek atbalstīts

Bitu dziļums/pelēkskalas līmeņi

24 bitu/ 256

Skenējamais laukums

Maksimālie materiāla izmēri: 216 x 297 mm

Digitālā sūtīšana

Standarta: Ar printera vadības lietojumprogrammu: skenēšana uz
e-pastu; no programmatūras: skenēšana uz failu, skenēšana uz e-pastu

Skenēšanas faila formāts

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Fakss

Nav

Papīra svars

1. tekne: A4: no 75 līdz 90 g/m²; HP aploksnes: no 75 līdz 90 g/m²; HP
fotopapīrs: līdz 250 g/m²; HP 10 x 15 cm foto papīrs: līdz 250 g/m²

Materiālu veidi

Papīrs (parasts, strūklprintera, foto), aploksnes, caurspīdīgās plēves,
uzlīmes, kartes, HP augstas kvalitātes materiāls, uzgludināmas plēves,
materiāls bez apmalēm

Materiālu izmēri

A4; A5; B5; DL; C6; A6; Pielāgots papīra formāts: 76 x 127 līdz 216 x
356 mm

1Vietējai drukāšanai ir nepieciešams, lai mobilā ierīce un printeris būtu vienā bezvadu tīklā vai izmantotu direct wireless savienojumu. Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu

darbības ir saderīgas tikai ar 2,4 GHz darbībām. Attālai drukāšanai ir nepieciešams interneta savienojums ar printeri, kuram ir HP tīmekļa savienojums. Var būt nepieciešama arī lietojumprogramma vai programmatūra un HP ePrint konta
reģistrācija. Bezvadu platjoslas savienojuma izmantošanai ir nepieciešams atsevišķi iegādāts pakalpojuma līgums mobilajām ierīcēm. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu pārklājumu un pieejamību savā teritorijā.
Papildinformāciju skatiet šeit: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Salīdzinājumā ar klienta/mājas biroja tintes printeriem un “all-in-one” ierīcēm < 399 EUR (bez PVN) 2014. aprīlī. Printera iestatīšanai nepieciešama lietojumprogrammas lejupielāde. Vietējai drukāšanai ir nepieciešams, lai mobilā ierīce un
printeris būtu vienā tīklā vai izmantotu direct wireless savienojumu ar printeri. Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu darbības ir saderīgas tikai ar 2,4 GHz darbībām. Attālai
drukāšanai ir nepieciešams interneta savienojums ar printeri, kuram ir HP tīmekļa savienojums. Var būt nepieciešama arī lietojumprogramma vai programmatūra un HP ePrint konta reģistrācija. Bezvadu platjoslas savienojuma izmantošanai
ir nepieciešams atsevišķi iegādāts pakalpojuma līgums mobilajām ierīcēm. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu pārklājumu un pieejamību savā teritorijā. Papildinformāciju skatiet šeit: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu darbības ir saderīgas tikai ar 2,4 GHz maršrutētājiem.
4Nepieciešama HP All-in-One Printer Remote mobilās lietojumprogrammas lejupielāde, saderīgs ar iPhone® 4 un jaunāku versiju, iPad® 4. paaudzi, iPad mini™, iPad Air™, iPod® un mobilajām ierīcēm, kas izmanto Android™ 4.0.3 vai jaunāku
versiju. Printerim un mobilajai ierīcei ir jābūt tajā pašā vietējā bezvadu tīklā ar interneta piekļuvi. Pilnu atbalstīto operētājsistēmu sarakstu skatiet vietnē http://www.hp.com/go/mobileprinting.
5Pamatojoties uz HP 62XL High Yield melnas oriģinālas tintes kasetnēm un HP 62XL High Yield trīskrāsu oriģinālajām tintes kasetnēm. High-yield tintes kasetnes nav iekļautas komplektā, jāiegādājas atsevišķi. Papildinformāciju skatiet šeit:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Mazākas izmaksas par lapu, salīdzinot ar novērtēto vidējo cenu un publicēto lapas ražīgumu ar standarta ražīguma HP 62 tintes kasetnēm. Faktiskās cenas var atšķirties.
6Nepieciešams bezvadu piekļuves punkts un interneta savienojums ar printeri. Pakalpojumu izmantošanai nepieciešama reģistrācija. HP Printable pieejamība ir atkarīga no valsts, valodas un līgumiem un tai var būt nepieciešama
aparātprogrammatūras atjaunināšana. Ne visus HP Printables var iestatīt automātiskai piegādei un visiem printera modeļiem. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.
7Mobilajai ierīcei ir nepieciešams bezvadu piekļuves punkts un interneta savienojums. Saderīga ar iPhone® 4 un jaunāku versiju, iPad® 4. paaudzi, iPad mini™, iPad Air™, iPod® 5G, kas izmanto iOS 7 vai jaunāku versiju, un mobilajām ierīcēm,
kas izmanto Android™ 4.0.3 vai jaunāku versiju. Kontrolētie līdzekļi var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces operētājsistēmas. Skenēšanas/kopēšanas vadībai ir nepieciešams, lai mobilā ierīce un printeris būtu vienā bezvadu tīklā vai
izmantotu wireless direct savienojumu ar printeri. Veicot mobilo skenēšanu, nepieciešama ierīces kamera ar 5 megapikseļu vai lielāku automātiskās fokusēšanas iespēju.
8Programmas pieejamība ir dažāda. Oriģinālo HP drukas kasetņu atgriešana un pārstrāde programmas HP Planet Partners ietvaros pašlaik ir pieejama vairāk nekā 50 valstīs, teritorijās un reģionos Āzijā, Eiropā, Ziemeļamerikā un
Dienvidamerikā. Papildinformāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/recycle.
9Nepieciešams bezvadu piekļuves punkts un interneta savienojums ar printeri. Pakalpojumu izmantošanai nepieciešama reģistrācija. Lietojumprogrammu pieejamība ir atkarīga no valsts, valodas un līgumiem, un tai ir nepieciešama
aparātprogrammatūras jaunināšana. Detalizētu informāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/eprintcenter.
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