Fişa de date

Imprimantă HP Deskjet Ink
Advantage 3545 e-All-in-One
Imprimare mobilă convenabilă , cu consumabile la
costuri reduse
1

Acest e-all-in-one produce
fotografii fără chenar, la
calitate de laborator şi
documente cu precizie de
laser, la un preţ mai mic – cu
cartuşele de cerneală originale
HP la costuri reduse.
Imprimaţi wireless practic de
oriunde, utilizând
smartphone-ul, tableta şi
PC-ul conectat la Internet.
2

1

Abordaţi orice sarcină mai ieftin.2
● Cost redus, aşteptări depăşite – imprimări de calitate, la un preţ mai mic, utilizând

cartuşele de cerneală originale HP.2

● Performanţă fiabilă – imprimaţi mai mult la un preţ mai mic şi evitaţi riscul reumplerilor

utilizând marca de imprimante nr. 1 din lume.3

● Creaţi simplu fotografii fără chenar, la calitate de laborator şi documente cu precizie de

laser.

● Inspiraţi viaţa cu fiecare imprimare – obţineţi ştiri, divertisment şi economii asigurate de

imprimantă, cu imprimabilele HP.4

Imprimaţi în mod wireless practic de oriunde.1
● Cu HP ePrint1, Apple® AirPrint™5 şi HP Wireless Direct6 imprimaţi wireless practic de

oriunde de la smartphone, tabletă şi de la PC-ul conectat la Internet.1

● Aveţi imprimanta întotdeauna la îndemână – scanaţi direct pe dispozitivul mobil utilizând

aplicaţia HP Printer Control.7

Viteză de imprimare: Până la 8,8 ppm alb-negru ISO; până
la 5,2 ppm color ISO
Manipulare hârtie: Tavă de intrare de 100 coli; tavă de ieşire
de 30 coli
Conectivitate: 1 USB 2.0 de mare viteză; Wi-Fi 802.11n

● Treceţi direct la imprimare. Configuraţi rapid după scoaterea din cutie şi conectaţi-vă

automat la reţeaua wireless.8

Economisiţi resursele fără a încetini.
● Imprimare faţă-verso pentru economii – economisiţi timp şi hârtie cu imprimarea

automată faţă-verso.

● Conceput pentru a economisi – economisiţi energie utilizând un echipament all-in-one

care este certificat ENERGY STAR®.

● Efort mic, impact mare – contaţi pe reciclarea gratuită a cartuşelor prin programul HP

Planet Partners.9
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Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Funcţii

Imprimare, copiere, scanare, foto

Ce se găseşte în cutie

A9T81C HP DeskJet Ink Advantage 3545 e-All-in-One; cartuş de
cerneală HP 650 Negru (~ 360 pagini); cartuş de cerneală HP 650
Tricolor (~ 200 pagini); CD cu software; poster de instalare; cablu de
alimentare; (Capacitate aproximativă. Capacitatea reală depinde de
imprimantă şi modul de utilizare. Vizitaţi
http://www.hp.com/go/pageyield pentru mai multe informaţii)

Viteză de imprimare

Până la 8,8 ppm ISO negru; Până la 5,2 ppm ISO color

Conectivitate standard

1 USB 2.0 de mare viteză; Wi-Fi 802.11n

Capabilitate wireless

Da

Capabilitate de imprimare mobilă

Funcţionalitate Wireless Direct şi conectivitate locală Wi-Fi pentru
imprimare mobilă prin HP ePrint, Apple AirPrint™, precum şi prin alte
soluţii. Acceptă imprimări de la majoritatea smartphone-urilor şi
tabletelor, utilizând aceste sisteme de operare: Android, iOS, Blackberry,
Symbian, Windows 8, Windows RT; certificat Mopria

Consumabile

CHP210 Hârtie de imprimat HP - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CZ101AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 650 Negru 360
de pagini
CZ102AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 650 Tri-color 200
pagini
Q5456A Hârtie foto HP Advanced lucioasă - 25 coli/A4/210 x 297 mm
Q8008A Hârtie foto HP Advanced lucioasă - 60 coli/10 x 15 cm fără
margini
Capacitate aproximativă. Capacitatea reală depinde de imprimantă şi
modul de utilizare. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/pageyield.

Manipulare suport

Capacitate de intrare: Până la 100 de coli; Până la 40 de cartele Plăci;
Până la 30 de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 30 de coli
Maxim: Până la 30 de coli
Imprimare duplex: Automat (standard)

Ciclu de funcţionare lunar

Până la 1.000 de pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 300 –
400

Limbaje de imprimare

HP PCL 3 GUI

Sisteme de operare compatibile

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

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Da (până la 216 x 297 mm)

Zonă de imprimare

Margini imprimare: Sus: 3 mm; Jos: 3 mm; Stânga: 3 mm; Dreapta: 3
mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 209,9 x 349,6 mm

Cerinţe minime de sistem

Windows: Windows 8, 7: procesor de 1 GHz pe 32 de biţi (x86) sau pe
64 de biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer;
Windows Vista: procesor de 800 MHz pe 32 biţi (x86) sau pe 64 biţi
(x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau
conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; procesor Intel®
Core™; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; CD-ROM/DVD sau
Internet; USB

Rezoluţie de imprimare

Rezoluţie de până la 1200 x 600 dpi (în cazul imprimării de la un
computer) Negru; Până la 4800 x 1200 dpi color optimizat (când se
imprimă de la un computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu 1200
dpi la intrare) color

Memorie

DDR1 de 32 MB

Setarea copierii

Faţă-verso;; Rezoluţie copie: 600 x 600 dpi; Redimensionarea copierii:
25 la 400%

Ecran

LCD monocrom de 5 cm de înaltă rezoluţie

Software inclus

Viteză de copiere

HP Photo Creations

Până la 6 cpm negru ISO (A4), Până la 4 cpm color ISO (A4)

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

Specificaţii scaner

445 x 334 x 120 mm

Tip scaner: Plan; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare scanare:
Scanare şi copiere de pe panoul frontal, software scanare HP; Versiune
TWAIN: Versiunea 1.9; Dimensiune maximă de scanare (masă plană,
ADF): 216 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 1200 dpi

Dimensiuni pachet (L x A x î)

492 x 162,7 x 400,2 mm

Greutate imprimantă

5,49 kg

Greutate pachet

6,43 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: 20 - 80% RH

Stocare

Temperatură: Între -40 şi 60ºC, Umiditate: 17 – 90% umidit. rel. (fără
condensare)

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de
gri

24 biţi/ 256

Suprafaţă scanabilă

Dimensiune maximă suport: 216 x 297 mm; Dimensiune maximă
suport: Nu este cazul ADF

Acustică

Transmitere digitală

Standard: Prin aplicaţia Printer Control: scanare către e-mail; din
software: scanare către fişier, scanare către e-mail

Emisii de putere acustică: 6,4 B(A) (imprimare la 6 ppm); Emisii de
presiune acustică: 51 dB(A) (imprimare la 6 ppm)

Alimentare curent

Format fişier scanat

PDF, BMP, PNG, TIF, JPG

Greutate hârtie

64 – 90 g/m²

Cerinţe: Tensiune de intrare: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Consum: 13,07 waţi (imprimare), 2,51 waţi (pregătit), 0,70 waţi
(repaus), 0,20 waţi (oprit)

Tipuri suport

Hârtie (obişnuită, inkjet, foto), plicuri, folii transparente, etichete, cartele,
suport HP Premium, cu transfer termic, suport fără chenar

Certificări

Dimensiuni suport

A4; A5; B5; DL; C6; A6; Personalizat: 76 x 127 la 216 x 356 mm

CISPR 22: Ed5 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006 +A1:2007 Clasa 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, Partea a 15-a Clasa B/ICES-003, Articolul 5 Clasa B
Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine

Fabricat în China

Garanţie

Un an garanţie limitată. Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în
funcţie de produs şi reglementările legislative locale.

Service şi asistenţă

UG062E HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru
imprimantele multifuncţionale
UG187E HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire standard pentru imprimantele
multifuncţionale
(UG062E: numai în Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia,
Elveţia, Marea Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia,
Slovacia, UG187E: toate ţările din EMEA)

1Necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP care se poate conecta prin Web şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Pentru o listă de imprimante eligibile, documente şi tipuri de imagini acceptate, precum şi pentru alte detalii despre

HP ePrint, vizitaţi hpconnected.com. Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet şi capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Pot fi necesare planuri de date cumpărate separat sau se pot aplica taxe de
utilizare. Duratele de imprimare şi vitezele conexiunilor pot varia. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu ruterele de 2,4 GHz.
2Cost mai mic în comparaţie cu preţul mediu de vânzare al cartuşelor de cerneală originale HP 61, 301, 122 şi 802.
3Pe baza analizelor publicate de IDC în Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, trim. IV 2012. Livrări pentru imprimante inkjet cu o singură funcţie şi imprimante multifuncţionale, inclusiv unităţi de producţie.
4Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri şi poate necesita un upgrade de firmware. Este posibil ca
imprimabilele HP să nu fie disponibile pe toate modelele de imprimante şi nu toate aplicaţiile pot fi configurate pentru livrare automată. Pentru detalii, vizitaţi hpconnected.com.
5Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion şi următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) şi iPod touch® (din a 3-a generaţie sau ulterior). Funcţionează cu imprimante
echipate pentru HP AirPrint şi necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeaşi reţea ca dispozitivul OS X sau iOS. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone şi iPod
touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări/regiuni. AirPrint™ şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple® Inc.
6Este posibil să aveţi nevoie de o aplicaţie sau de un driver pentru a utiliza caracteristica HP Wireless Direct. Pentru informaţii, vizitaţi www.hp.com/go/wirelessprinting. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa
până la punctul de acces.
7Dispozitivul mobil necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Controlul pentru scanare/copiere necesită ca dispozitivul mobil să
fie în aceeaşi reţea wireless cu imprimanta sau să aibă conexiune directă prin wireless la imprimantă. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.hp.com/go/mobileapps.
8Este posibil ca aplicaţia HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibilă pentru toate configuraţiile de sistem. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Operaţiile wireless sunt
compatibile numai cu ruterele de 2,4 GHz. Pentru informaţii despre compatibilitate, vizitaţi hp.com/go/autowirelessconnect.
9Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud, prin programul HP Planet Partners.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi hp.com/recycle.
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