Fişa de date

Imprimantă HP Deskjet Ink
Advantage 2135 All-in-One
Modul simplu şi convenabil de imprimare, scanare şi copiere
Simplifici imprimarea, scanarea şi
copierea zilnică, cu un HP DeskJet
All-in-one care pur şi simplu
funcţionează, imediat ce iese din
cutie. Economisești bani cu
cartuşele de cerneală HP cu cel mai
mic preţ. În plus, economisești
spaţiu cu un All-in-one proiectat
pentru a se potrivi unde ai nevoie
de el.

Obţii imprimări convenabile, de înaltă calitate
● Imprimaţi toate documentele şi fotografiile de calitate necesare, la o valoare deosebită,

cu cartuşele de cerneală HP cu cel mai mic preţ.

● Imprimi mai mult, mai economic, cu marca de imprimante nr. 1 din lume şi cartuşele de

cerneală originale HP.1

Aspecte importante
● Viteză de imprimare: Până la 7,5 ppm ISO
negru (A4); până la 5,5 ppm ISO color (A4)

Obţii exact ce îți trebuie – imediat
● Contezi pe flexibilitatea simplă. Imprimi, scanezi şi copiezi rapid ce aveţi nevoie, cu un

All-in-one fiabil.

● Setări simple

Este simplu de la început

● AIO de bază, accesibil, pentru acasă

● Începi să lucrezi în mai puţini paşi. Instalezi cu uşurinţă acest All-in-one pentru a

imprima, scana şi copia cu controale simple.

● Economisiţi spaţiul cu un „all-in-one” compact, conceput pentru a încăpea pe birou, pe

un raft sau oriunde aveţi nevoie de el.

Reduceţi impactul
● Economisești resursele fără a sacrifica performanţa, cu un All-in-one care este certificat

ENERGY STAR®.

● Reduci impactul asupra mediului – contezi pe reciclarea simplă şi gratuită a cartuşelor

prin programul HP Planet Partners.2

Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 2135 All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii

Imprimare, copiere, scanare

Viteză de imprimare

Până la 7,5 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 5,5 ppm ISO color (A4)
prima pagină imprimată:În numai 15 s alb-negru (A4, pregătit) ;În numai 18 s
color (A4, pregătit)

Rezoluţie de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi randerizat 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)

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare

Marginile imprimării: Sus: 3 mm; Jos: 14,5 mm; Stânga: 3 mm; Dreapta: 3 mm;
Suprafaţă maximă de imprimare: 216 x 355 mm

Limbaje de imprimare

HP PCL 3 GUI

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Nu

Număr cartuşe de imprimare

2 (1 negru, 1 tricolor)

Capabilitate de imprimare mobilă

Capabilitatea de imprimare mobilă nu este acceptată

Ciclu lunar de funcţionare

Până la 1.000 de pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 50-200

Detector automat de hârtie

Nu

Multitasking acceptat

Nu

Capabilitate wireless

Nu

Conectivitate

Standard 1 USB 2.0 de mare viteză

Capabilităţile reţelei

Fără

Memorie

Standard Memorie integrată; maxim Memorie integrată

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Duplex manual

Setarea copierii

Mărire automată; Număr maxim de copii: Până la 9 copii; Rezoluţie copie: Până
la 600 x 300 dpi; Rezoluţie copie, text şi grafică color: Până la 600 x 300 dpi;

Viteză de copiere

Până la 5 cpm negru ISO (A4), Până la 3 cpm color ISO (A4)

Specificaţiile scanerului

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

Format fişier scanat

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Suprafaţă scanabilă

dimensiune maximă suport: 216 x 297 mm

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri

24 biţi/ 256

transmitere digitală

Standard: Nu

Fax

Nu

Tipuri suport

Hârtie simplă, hârtie foto, hârtie pentru broşuri

Dimensiuni suport

acceptat A4; B5; A6; plic DL; personalizat: 89 x 127 – 215 x 279 mm

Manipulare suport

Capacitate de intrare: Până la 60 de coli; Până la 20 de carduri Plăci; Până la 20
de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 25 de coli, Până la 5 plicuri
maxim: Până la 25 de coli
Imprimare duplex: Manual (este asigurat suport în driver)

Greutate hârtie

Acceptat: A4: de la 60 până la 90 g/m²; plicuri HP: de la 75 până la 90 g/m²;
cartele HP: până la 200 g/m²; hârtie foto HP 10 x 15 cm: până la 300 g/m²;
Recomandabil: 75 g/m²

Ce se găseşte în cutie

F5S29C: Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 2135 All-in-One; cartuş de
cerneală iniţial HP 652 Negru (~165 pagini); cartuş de cerneală iniţial HP 652
Tricolor (~110 pagini); CD cu software; poster de configurare; cablu de
alimentare; [Valoare medie bazată pe ISO/IEC 24711 sau pe metodologia de
testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală variază substanţial în
funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii,
vizitează http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Consumabile

F6V24AE Cartuş de cerneală original HP 652 Ink Advantage Tricolor ~200 pagini
F6V25AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 652 Negru ~360 pagini

Sisteme de operare compatibile

Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X
v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Cerinţe minime de sistem

Windows: Microsoft® Windows® 8.1, 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, Microsoft® Internet
Explorer; Windows Vista®: procesor de 800 MHz 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, Microsoft® Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
GB de spaţiu disponibil pe hard disk; Internet; USB

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

Minim: 425 x 304 x 149 mm; maxim: 424,97 x 519,36 x 248,77 mm (cu tavă
de intrare şi ieşire/extensie extinsă)

Dimensiuni pachet (L x A x î)

475 x 191 x 354 mm

Greutate imprimantă

3,42 kg

Greutate pachet

4,48 kg

Mediu de funcţionare

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

Stocare

Temperatură: Între -40 şi 60ºC, Umiditate: 5 – 90% umidit. rel. (fără
condensare)

Acustică

Emisii de putere acustică: 6,2 B(A); Emisii de presiune acustică: 48 dB (A)

Putere

cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consum: 10 waţi (maximum), 10 waţi (activ), 0,1 waţi (oprit), 1,9 waţi (standby),
0,9 waţi (repaus)
tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Certificări

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Clasa B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EAC (Rusia)
Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine

Fabricat în China

Garanţie

Asistenţă Web cu un an de garanţie limitată pentru hardware, 24 de ore, 7 zile
pe săptămână

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)

Note de subsol

1Pe baza analizelor publicate de IDC în Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Trim. 4 2012. Livrări pentru imprimante inkjet cu o singură funcţie şi imprimante multifuncţionale, inclusiv unităţi de producţie.; 2Disponibilitatea programului variază.

Serviciile de returnare şi reciclare a cartuşelor HP originale sunt disponibile 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
http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/ro
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