Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP Deskjet Ink
Advantage 3545 e-All-in-One
Οικονομική φορητή εκτύπωση με αναλώσιμα
χαμηλού κόστους
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Αυτός ο εκτυπωτής
e-all-in-one παράγει
φωτογραφίες
επαγγελματικής ποιότητας
χωρίς περίγραμμα και
έγγραφα ευκρίνειας laser, με
μικρότερο κόστος –
χρησιμοποιώντας οικονομικά
αυθεντικά δοχεία μελάνης
HP. Εκτυπώστε ασύρματα
σχεδόν από οπουδήποτε,
μέσω smartphone, tablet ή
υπολογιστή με σύνδεση στο
Internet.
2

1

Φέρτε εις πέρας οποιαδήποτε εργασία με μικρότερο κόστος.2
● Μικρό κόστος, μεγάλες προσδοκίες – Ποιοτική εκτύπωση με χαμηλότερο κόστος, με τα

οικονομικά αυθεντικά δοχεία μελάνης HP.2

● Αξιόπιστη απόδοση – Εκτυπώστε περισσότερα με λιγότερα χρήματα και αποφύγετε τις

επίφοβες αναπληρώσεις, με την κορυφαία μάρκα εκτυπωτών στον κόσμο.3

● Εκτυπώστε με ευκολία φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας χωρίς περίγραμμα και

έγγραφα ευκρίνειας laser.

● Δώστε έμπνευση με κάθε εκτύπωση – Απολαύστε ενημέρωση, ψυχαγωγία και

οικονομία στον εκτυπωτή σας με τις Φόρμες εκτύπωσης ΗΡ.4

Εκτυπώστε ασύρματα σχεδόν από οπουδήποτε.1
● Με το HP ePrint1, το Apple® AirPrint™5 και την Ασύρματη άμεση εκτύπωση HP6

εκτυπώνετε ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε μέσω του smartphone, του tablet ή του
υπολογιστή σας με σύνδεση στο Internet.1

● Ο εκτυπωτής σας διαθέσιμος παντού και πάντα – Σαρώστε απευθείας στη φορητή
Ταχύτητα εκτ.: Έως 8,8 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό ISO, έως
5,2 έγχρωμες σελ./λεπτό ISO
Χειρισμός χαρτιού: Δίσκος εισόδου 100 φύλλων, δίσκος
εξόδου 30 φύλλων
Συνδεσιμότητα: 1 Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11n

συσκευή σας με την εφαρμογή HP Printer Control.7

● Αρχίστε να εκτυπώνετε αμέσως. Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή αμέσως και συνδεθείτε

αυτόματα στο ασύρματο δίκτυο.8

Εξοικονομήστε πόρους χωρίς συμβιβασμούς στην ταχύτητα.
● Διπλή οικονομία – Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση διπλής

όψης.

● Σχεδίαση για οικονομία – Εξοικονομήστε ενέργεια επιλέγοντας έναν e-all-in-one με

πιστοποίηση ENERGY STAR®.

● Μικρή προσπάθεια, σπουδαία αποτελέσματα – Βασιστείτε στη δωρεάν ανακύκλωση

των δοχείων μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.9
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Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φωτογραφίες

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 8,8 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO; Έως 5,2 σελ/λεπτό έγχρωμη ISO

Τυπική συνδεσιμότητα

1 Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11n

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Ναι

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Διαθέτει Ασύρματη άμεση εκτύπωση και τοπική σύνδεση Wi-Fi για
φορητή εκτύπωση μέσω HP ePrint, Apple AirPrint™ και άλλων λύσεων.
Υποστηρίζει την εκτύπωση από τα περισσότερα smartphone και tablet
με τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Android, iOS, Blackberry,
Symbian, Windows 8, Windows RT. Πιστοποίηση Mopria

Διαχείριση μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 100 φύλλα; Έως 40 κάρτες Κάρτες; Έως
30 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 30 φύλλα
Μέγιστη: Έως 30 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 1.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 300
έως 400

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 3 GUI

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 216 x 297 mm)

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3 mm; Κάτω: 3 mm; Αριστερά: 3 mm;
Δεξιά: 3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209,9 x 349,6 mm

Ανάλυση εκτύπωσης

Ανάλυση έως 1200 x 600 dpi (για εκτύπωση από υπολογιστή) Μαύρο;
Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi (όταν
εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP
και ανάλυση εισόδου 1200 dpi) έγχρωμη

Μνήµη

DDR1 32 MB

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Περιεχόμενα συσκευασίας

A9T81C HP DeskJet Ink Advantage 3545 e-All-in-One, δοχείο μαύρης
μελάνης HP 650 (~360 σελίδες), δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP
650 (~200 σελίδες), CD λογισμικού, αφίσα εγκατάστασης, καλώδιο
τροφοδοσίας, (Απόδοση κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση
εξαρτάται από τον εκτυπωτή και τη χρήση. Για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.hp.com/go/pageyield.)

Αναλώσιμα

CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CZ101AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης Advantage HP 650 360
σελίδες
CZ102AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Advantage HP
650 200 σελίδες
Q5456A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Advanced 25
φύλλα/A4/210 x 297 mm
Q8008A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Glossy Photo
Paper 60 φύλλα/10 x 15 cm χωρίς περίγραμμα
Απόδοση κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από τον
εκτυπωτή και τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες:
hp.com/go/pageyield.

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X v10.6, Lion, Mountain
Lion

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

2 όψεων; Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 600 dpi; Αλλαγή μεγέθους
αντιγραφικού: 25 έως 400%

Windows: 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
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

Οθόνη

Μονόχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης, 5 cm

Ταχύτητα αντιγραφής

Έως 6 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 4
αντίγραφα/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

HP Photo Creations

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

445 x 334 x 120 mm

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδος; Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Λειτουργίες
εισόδου σάρωσης: Σάρωση και αντιγραφή από τον μπροστινό πίνακα,
λογισμικό HP Scan; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος
σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

492 x 162,7 x 400,2 mm

Βάρος εκτυπωτή

5,49 kg

Βάρος πακέτου

6,43 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 20 έως 80% RH

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit/ 256

Αποθήκευση

Περιοχή σάρωσης

Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 297 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσων: Δεν
ισχύει αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 17 έως 90% σχετική υγρασία
(χωρίς συμπύκνωση)

Θόρυβος

Ψηφιακή αποστολή

Βασική: Μέσω της εφαρμογής ελέγχου του εκτυπωτή: Σάρωση σε
email. Από λογισμικό: σάρωση σε αρχείο, σάρωση σε email

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,4 B(A) (εκτύπωση 6 σελ/λεπτό); Εκπομπές
πίεσης ήχου: 51 dB(A) (εκτύπωση 6 σελ./λεπτό)

Ισχύς

Μορφή αρχείων σάρωσης

PDF, BMP, PNG, TIF, JPG

Βάρος χαρτιού

64 έως 90 g/m²

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Κατανάλωση: 13,07 watt (εκτύπωση), 2,51 watt (ετοιμότητα), 0,70
watt (αναστολή), 0,20 watt (απενεργοποίηση)

Τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες,
κάρτες, μέσα HP premium, σιδερότυπα χαρτιά, μέσα χωρίς περιθώρια

Πιστοποιήσεις

Μεγέθη μέσων

A4, A5, B5, DL, C6. A6; Προσαρμογή: 76 x 127 έως 216 x 356 mm

CISPR 22: Ed5 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006 +A1:2007 Κλάση B,
CISPR 24: 1997 +A1:2001 +A2:2002/EN 55024: 1998 + A1:2001
+A2:2003, EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009,
IEC 61000-3-2: 2005 + A1:2008 +A2:2009/EN 61000-3-2: 2006
+A1:2009 +A2:2009, IEC 61000-3-3: 2008/EN 61000-3-3: 2008, FCC
CFR 47, Τμήμα 15, Κλάση Β/ICES-003, Τεύχος 5 Κλάση B
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και
υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές
απαιτήσεις.

Επισκευή και υποστήριξη

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 σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία,
Ελβετία, ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Σλοβακία, UG187E: όλες οι χώρες EMEA)

1Απαιτείται σύνδεση Internet

σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Για τη λίστα με τους συμβατούς εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες
λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint: hpconnected.com. Στις φορητές συσκευές απαιτείται σύνδεση στο Internet και δυνατότητα email. Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστά
προγράμματα δεδομένων ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το
σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.
2Μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τη μέση τιμή λιανικής των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP 61, 301, 122 και 802.

3Με βάση το Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® της IDC για το 2012, Q4. Αποστολές για εκτυπωτές inkjet μονής λειτουργίας και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές, συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής.

4Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις και ενδέχεται να απαιτείται
αναβάθμιση υλικολογισμικού. Οι Φόρμες εκτύπωσης ΗΡ μπορεί να μην διατίθενται σε όλα τα μοντέλα εκτυπωτών και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση όλων των εφαρμογών για αυτόματη παράδοση. Για λεπτομέρειες:
hpconnected.com.
5Υποστηρίζει συσκευές
με OS X® Lion και OS X Mountain Lion και τις παρακάτω συσκευές με iOS 4.2 ή νεότερη έκδοση: iPad® (όλα τα μοντέλα), iPhone® (3GS ή νεότερο) και iPod touch® (3ης γενιάς ή νεότερο). Λειτουργεί με εκτυπωτές ΗΡ
με δυνατότητα AirPrint και απαιτεί σύνδεση του εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή OS X ή iOS. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ονομασίες
OS X, iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία AirPrint™ και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc.
6Για τη χρήση της Ασύρματης άμεσης εκτύπωσης ΗΡ, ενδέχεται να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/wirelessprinting. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το

φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης.

7Οι φορητές συσκευές απαιτούν τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και σύνδεσης στο Internet. Οι ελεγχόμενες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Ο χειρισμός της

σάρωσης/αντιγραφής προϋποθέτει ότι η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής έχουν συνδεθεί στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή μέσω της Ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.hp.com/go/mobileapps.

8Η Αυτόματη
ασύρματη σύνδεση ΗΡ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις διαμορφώσεις συστημάτων. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι
ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα: hp.com/go/autowirelessconnect.
9Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και
Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/recycle.
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