Údajový list

Multifunkčná e-tlačiareň HP
Deskjet Ink Advantage 3545
Cenovo dostupná mobilná tlač s lacným spotrebným
materiálom
1

Táto multifunkčná e-tlačiareň
vytvára fotografie bez okrajov
v kvalite ako z fotoateliéru a
ostré dokumenty v laserovej
kvalite za menej peňazí – s
originálnymi atramentovými
kazetami HP s nízkymi
nákladmi. Tlačte bezdrôtovo
prakticky odkiaľkoľvek
pomocou vášho smartfónu,
tabletu a počítača pripojeného
na internet.
2

1

Vyriešte každú úlohu za menej peňazí.2
● Nízke náklady a vysoké očakávania – kvalitná tlač za prijateľnú cenu vďaka originálnym

atramentovým kazetám HP.2

● Spoľahlivý výkon – tlačte viac za menej peňazí a vďaka svetovej jednotke medzi

výrobcami v oblasti tlače už nemusíte používať opakovane plnené náplne.3

● Vytvárajte vysokokvalitné fotografie bez okrajov a dokumenty s ostrosťou laserových

tlačiarní úplne jednoducho.

● Inšpirujte život s každým výtlačkom – získajte novinky, zábavu a úspory, ktoré prinášame

do vašej tlačiarne s HP Printables.4

Tlačte bezdrôtovo prakticky odkiaľkoľvek.1
● S technológiami HP ePrint 1, Apple® AirPrint™ 5 a priamym bezdrôtovým pripojením HP6

tlačte bezdrôtovo prakticky odkiaľkoľvek z vášho smartfónu, tabletu a počítača
pripojeného na internet.1

● Majte tlačiareň vždy poruke a skenujte priamo do svojho mobilného zariadenia pomocou
Rýchlosť tlače: až 8,8 str./min. čiernou ISO; Až 5,2 str./min.
farebne ISO
Manipulácia s papierom: vstupný zásobník na 100 listov;
Výstupný zásobník na 30 listov
Pripojiteľnosť: 1x vysokorýchlostný port USB 2.0; Wi-Fi
802.11n

aplikácie HP Printer Control.7

● Začnite tlačiť okamžite. Využite rýchlu inštaláciu a automatické pripojenie k bezdrôtovej

sieti HP3.8

Šetrite zdroje bez spomalenia.
● Všestranné úspory – šetrite čas aj papier pomocou automatickej obojstrannej tlače.
● Navrhnuté na úsporu – šetrite energiu vďaka multifunkčnej e-tlačiarni spĺňajúcej normu

ENERGY STAR®.

● Maximálny účinok pri minimálnom úsilí – spoľahnite sa na bezplatné recyklovanie kaziet

v programe HP Planet Partners.9
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Technické špecifikácie
Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Funkcie

Tlač, kopírovanie, sken, foto

Rýchlosť tlače

Až 8,8 str./min. Čiernobiela ISO; Až 5,2 str./min. Farebná ISO

Štandardné možnosti pripojenia

1x vysokorýchlostný port USB 2.0; Wi-Fi 802.11n

Možnosti bezdrôtového pripojenia

Áno

Možnosť mobilnej tlače

Disponuje funkciami priameho bezdrôtového pripojenia a pripojením na
lokálnu Wi-Fi sieť s možnosťou mobilnej tlače pomocou HP ePrint,
Apple AirPrint™, ako aj inými riešeniami. Podporuje tlač z väčšiny
smartfónov a tabletov s týmito operačnými systémami: Android, iOS,
Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT; certifikácia Mopria

Manipulácia s médiami

Vstupná kapacita: Až 100 listov; Až 40 kariet Karty; Až 30 hárkov
fotografický papier
Výstupná kapacita: Až 30 hárkov
Maximum: Až 30 hárkov
Duplexná tlač: Automatická (štandardne)

Mesačná zaťažiteľnosť

Až 1000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 300 až 400

Jazyky tlače

HP PCL 3 GUI

Možnosti tlače

Bezokrajová tlač: Áno (až 216 × 297 mm)

Oblasť tlače

Okraje tlače: Horný: 3 mm; Dolný: 3 mm; Ľavý: 3 mm; Pravý: 3 mm;
Maximálna oblasť tlače: 209,9 x 349,6 mm

Rozlíšenie pri tlači

Až 1200 x 600 (vykreslené, pri tlači z počítača) Čiernobiele; Farebná tlač
s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača
na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi) farebné

Pamäť

32 MB DDR1

Nastavenia kopírovacieho stroja

obojstranne;; Rozlíšenie kopírovania: 600 × 600 dpi; Zmena veľkosti pri
kopírovaní: 25 až 400%

Rýchlosť kopírovania

Až 6 kópií za minútu čierna ISO (A4), Až 4 kópie za minútu farba ISO (A4)

Technické parametre skenera

Typ skenera: Plochý; Technológia snímania: CIS; Vstupné režimy
skenovania: Skenovanie a kopírovanie na predn. paneli, softvér HP Scan;
Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Maximálna veľkosť skenovania
(ploché, ADF): 216 x 297 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až
1 200 dpi

Čo je v krabici

A9T81C multifunkčná e-tlačiareň HP Deskjet Ink Advantage 3545;
čierna atramentová kazeta HP 650 (asi 360 strán); trojfarebná
atramentová kazeta HP 650 (asi 200 strán); CD so softvérom;
inštalačný plagát; napájací kábel; (Približná výťažnosť. Skutočná
výťažnosť závisí od tlačiarne a konkrétneho použitia. Ďalšie informácie
nájdete na stránke http://www.hp.com/go/pageyield)

Doplnky

CHP210 Tlačový papier HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm
CZ101AE Čierna originálna atramentová kazeta HP 650 Ink Advantage
360 strán
CZ102AE Trojfarebná originálna atramentová kazeta HP 650 Ink
Advantage 200 strán
Q5456A Zdokonalený lesklý fotografický papier HP Advanced Glossy
Photo Paper – 25 listov/A4/210 x 297 mm
Q8008A Zdokonalený lesklý fotografický papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -60 listov/10 x 15 cm, bez okrajov
Približná výťažnosť. Skutočná výťažnosť závisí od tlačiarne a
konkrétneho použitia. Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/pageyield.

Kompatibilné operačné systémy

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

Minimálne systémové požiadavky

Windows: Windows 8, 7: procesor 1 GHz 32-bitový (x86) alebo
64-bitový (x64), 2 GB miesta na pevnom disku, CD-ROM/DVD jednotka
alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista:
procesor 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 2 GB miesta
na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet,
port USB, Internet Explorer
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Procesor Intel®
Core™; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; CD-ROM/DVD alebo
internet; USB

Obrazovka

5 cm čiernobiely LCD s vysokým rozlíšením

Obsahuje softvér

HP Photo Creations

Rozmery tlačiarne (Š x H x V)

445 x 334 x 120 mm

Rozmery balenia (š x h x v)

492 x 162,7 x 400,2 mm

Hmotnosť tlačiarne

5,49 kg

Bitová hĺbka/odtiene sivej

24-bitová/ 256

Hmotnosť balenia

6,43 kg

Skenovateľná oblasť

Maximálna veľkosť média: 216 x 297 mm; Maximálna veľkosť média:
Neplatí ADF

Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Ukladacie zariadenia

Teplota: -40 až 60ºC, Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 17 – 90 % (bez
kondenz.)

Akustika

Emisie akustického výkonu: 6,4 B(A) (tlač rýchlosťou 6 str./min.); Emisie
akustického tlaku: 51 dB(A) (tlač rýchlosťou 6 str./min.)

Zdroj

Požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 240 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz
(+/-3 Hz)
Spotreba: 13,07 W (tlač), 2,51 W (pohotovostný režim), 0,70 W (režim
spánku), 0,20 W (vypnuté)

Certifikáty

CISPR 22: Ed5 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006 +A1:2007 trieda 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, časť 15 trieda B/ICES-003, 5. vydanie, trieda B
Spĺňa normu ENERGY STAR: Áno

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne

Záruka

Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa
produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Servis a podpora

UG062E HP 3-ročná služba Care Pack s výmenou nasledujúci deň pre
multifunkčné tlačiarne
UG187E HP 3-ročná služba Care Pack so štandardnou výmenou pre
multifunkčné tlačiarne
(UG062E: iba Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko,
Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Veľká Británia, Česká Republika, Grécko, Maďarsko, Poľsko,
Slovensko, UG187E: všetky krajiny EMEA)

Digitálne odosielanie

Štandardné: Ovládanie aplikácie pomocou tlačiarne: skenovať do
e-mailu; Zo softvéru: skenovanie do súboru, skenovanie do e-mailu

Formát súboru skenovaného
dokumentu

PDF, BMP, PNG, TIF, JPG

Gramáž papiera

64 až 90 g/m²

Typy médií

Papier (bežný, pre atramentovú tlačiareň, fotografický), obálky, fólie,
nálepky, karty, médiá HP premium, nažehľovacie médiá, bezokrajové
médiá

Veľkosti médií

A4; A5; B5; DL; C6; A6; Vlastné: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

1Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registrácia konta služby HP ePrint. Zoznam tlačiarní, ktoré možno použiť, podporovaných dokumentov a typov obrázkov, ako aj iné podrobnosti o technológii HP

ePrint nájdete na stránke hpconnected.com. Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže sa vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže sa vyžadovať samostatne zakúpený dátový paušál alebo poplatky
za používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môžu líšiť. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné len so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz.
2Nižšie náklady v porovnaní s priemernou maloobchodnou cenou originálnych atramentových kaziet HP 61, 301, 122 a 802.
3Na základe Celosvetového štvrťročného sledovania periférií na kopírovanie IDC Tracker®, 2012 Q4. Zasielanie atramentových jednoúčelových tlačiarní a multifunkčných tlačiarní vrátane výrobných jednotiek.
4Vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Pri službách sa vyžaduje registrácia. Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv a môže vyžadovať inováciu firmvéru. Vzory HP Printables nemusia
byť dostupné pre všetky modely tlačiarní a niektoré aplikácie sa nedajú nastaviť na automatickú tlač. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.hpconnected.com.
5Podporuje OS X® Lion, OS X Mountain Lion a nasledovné zariadenia so systémom iOS 4.2 alebo novším: iPad® (všetky modely), iPhone® (3GS alebo novšie) a iPod touch® (tretej generácie alebo novšie). Funguje s tlačiarňami podporujúcimi
technológiu HP AirPrint a vyžaduje pripojenie tlačiarne a zariadenia so systémom OS X alebo iOS do rovnakej siete. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod
touch sú ochranné známky spoločnosti Apple® Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. AirPrint™ a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple® Inc.
6Na používanie funkcie HP wireless direct je potrebná aplikácia alebo ovládač. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/go/wirelessprinting. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od
prístupového bodu.
7Mobilné zariadenie vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie. Ovládané funkcie sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému mobilného zariadenia. Ovládanie skenovania/kopírovania si vyžaduje, aby boli mobilné
zariadenie aj tlačiareň v rovnakej bezdrôtovej sieti alebo aby bolo mobilné zariadenie priamo bezdrôtovo pripojené k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/go/mobileapps.
8Automatické bezdrôtové pripojenie HP nemusí byť dostupné pre všetky konfigurácie systému. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové operácie sú kompatibilné len so
smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz. Informácie o kompatibilite nájdete na stránke hp.com/go/autowirelessconnect.
9Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v Ázii, Európe a Severnej a Južnej
Amerike. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/recycle.

http://www.hp.com/sk/
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými
zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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