גיליון נתונים

מדפסת HP DeskJet 2130
All-in-One
הדרך הקלה לבצע משימות הדפסה ,סריקה והעתקה

בצע את המשימות היומיומיות של
הדפסה ,סריקה והעתקה בקלות בעזרת
מדפסת HP DeskJet All-in-One
שפשוט עובדת – החל מהרגע שתוציא
אותה מהאריזה .חסוך כסף בעזרת
מחסניות דיו אופציונליות בעלות תפוקה
גבוהה .בנוסף ,תוכל לחסוך מקום בזכות
עיצוב  All-in-Oneהמתאים לכל חלל
בהתאם לצרכים שלך.

קבל בדיוק את מה שדרוש לך – באופן מיידי
● תוכל להסתמך על רב-תכליתיות פשוטה .הדפס ,סרוק והעתק את מה שדרוש לך במהירות עם מדפסת
 All-in-oneאמינה.
קל לתפעל אותה מהרגע הראשון

נקודות חשובות

● מהירות הדפסה :עד  7.5עמודים לדקה  ISOבשחור
) ;(A4עד  5.5עמודים לדקה  ISOבצבע )(A4
●  :התקנה קלה

●  :מדפסת  AIOבסיסית ,במחיר משתלם לשימוש
ביתי

● נדרשים פחות שלבים כדי להתחיל בעבודה .התקן בקלות מדפסת  All-in-Oneזו כדי להדפיס ,לסרוק
ולהעתיק עם לחצני בקרה פשוטים.

● חסוך מקום בזכות מדפסת רב-תכליתית קומפקטית שניתן להציב על שולחן העבודה שלך ,על מדף או
בכל מקום שבו תזדקק לה.
התמודד עם יותר משימות במחיר משתלם

● הדפס יותר עמודים בפחות כסף ,באמצעות מותג המדפסת המוביל בעולם ,בנוסף למחסניות דיו
מקוריות של .HP

1

● תמורה מלאה—הדפס כמות כפולה של עמודים עם מחסניות הדיו המקוריות של  HPבעלות התפוקה
הגבוהה2.
צמצום ההשפעה על הסביבה

● חסוך במשאבים מבלי להתפשר על הביצועים בעזרת מדפסת  All-in-Oneשקיבלה אישור ENERGY
®.STAR

● צמצם את ההשפעה על הסביבה – סמוך על מיחזור מחסניות בקלות וללא תשלום באמצעות תוכנית
3.HP Planet Partners

מדפסת HP DeskJet 2130 All-in-One

מפרטים טכניים
פונקציות

מהירות הדפסה

רזולוציית הדפסה
טכנולוגיית הדפסה

אזור הדפסה

שפות הדפסה

יכולות הדפסה

הדפסה ,העתקה ,סריקה

עד  7.5עמודים לדקה  ISOבשחור ) ;(A4עד  5.5עמודים לדקה  ISOבצבע )(A4

עד  1,200 x 1,200 dpiמופק שחור; רזולוציה של עד  4,800 x 1,200 dpiממוטבת בצבע
)בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של  HPוקלט של (1,200 dpi

הזרקת דיו תרמית של HP
HP PCL 3 GUI

הדפסה ללא שוליים :לא

מספר מחסניות הדפסה
מחזור הדפסה חודשי

עד  1,000עמודים ) ;(A4היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש 50 :עד
100

תמיכה בריבוי משימות

לא

חיישן נייר אוטומטי

יכולת אלחוט
קישוריות

יכולת הדפסה ניידת אינה נתמכת

לא

סטנדרט משולב; מקסימום משולב

משקל המדפסת

הגדלה אוטומטית; מספר עותקים מרבי :עד  9עותקים; רזולוציית העתקה :עד 600 x 300
 ;dpiרזולוציית העתקה ,טקסט וגרפיקה צבעוניים :עד ;600 x 300 dpi

סביבת הפעלה

מהירות העתקה

עד  5עותקים לדקה  ISOבשחור ) ,(A4עד  3עותקים לדקה  ISOבצבע )(A4

תבנית קובץ לסריקה

PNG ,BMP ,PDF ,TIFF ,JPEG

עומק סיביות /רמות גוני אפור

24-bit/ 256

שליחה דיגיטלית
פקס

משקל חבילה

 4.48ק"ג

אחסון

טמפרטורה 5 :עד  ,40ºCלחות 20% :עד  80%לחות יחסית

טמפרטורה -40 :עד  60ºצלזיוס ,לחות 5 :עד  90%לחות יחסית )ללא עיבוי(

סוג סורק :משטח; טכנולוגיית סריקה :חיישן  ;(CIS) Contact Image Sensorמצבי קלט
לסריקה :סריקה מהלוח הקדמי; גרסת  :Twainגרסה  ;1.9גודל סריקה מרבי )משטח סריקה,
 ADF): 216 x 297מ"מ; רזולוציית סריקה אופטית :עד 1,200 dpi

אקוסטיקה
מתח

גודל מדיה מקסימלי 216 x 297 :מ"מ

אישורים

EN ;CISPR 24:2010/EN 55024:2010 ;CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Class B
) EAC ;EN 61000-3-3:2008 ;61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009רוסיה(
מאושר על-ידי  :ENERGY STARכן

סטנדרט :לא
לא

סוגי מדיה

טיפול בנייר

קיבולת הזנה :עד  60גיליונות; עד  20כרטיסים כרטיסיות; עד  20גיליונות נייר צילום
קיבולת פלט :עד  25גיליונות ,עד  5מעטפות
מקסימום :עד  25גיליונות
הדפסה דו-צדדית :ידנית )מסופקת תמיכה למנהל ההתקן(

משקל נייר

ממדי חבילה )(W x D x H

 354 x 191 x 475מ"מ

פליטות הספק אקוסטיות ;6.2 B(A) :רמות לחץ אקוסטי48 dB(A) :

נייר רגיל ,נייר צילום ,נייר לחוברות

גדלי מדיה

 :7 ,8 ,8.1 ,Windows: Windows 10מעבד  1 GHzשל  32סיביות ) (x86או  64סיביות
) ,(x64שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ,2 GBכונן  DVD/CD-ROMאו חיבור לאינטרנט ,יציאת
 :Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista ,USBמעבד  800 MHzשל  32סיביות
) (x86או  64סיביות ) ,(x64שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ,2 GBכונן  DVD/CD-ROMאו
חיבור אינטרנט ,יציאת Internet Explorer 8 ,USB
;OS X v10.10 Yosemite ,OS X v10.9 Mavericks ,Mac: OS X v10.8 Mountain Lion
שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ;1 GBאינטרנט; USB

 3.42ק"ג

סטנדרט יציאת  Hi-Speed USB 2.0אחת

מאפייני תוכנה חכמה למדפסת

אזור לסריקה

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

ממדי המדפסת )ר  xע  xג(

הדפסה דו-צדדית ידנית

מפרטי סורק

דרישות מערכת מזעריות

 F6V16AEמחסנית דיו מקורית בשלושה צבעים  HP 123כ -100עמודים
 F6V17AEמחסנית דיו מקורית בשחור  HP 123כ -120עמודים
 F6V18AEמחסנית דיו מקורית בשלושה צבעים בעלת תפוקה גבוהה  HP 123XLכ-330
עמודים
 F6V19AEמחסנית דיו מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה  HP 123XLכ -480עמודים

מזערי 149 x 304 x 425 :מ"מ; מקסימום 248.77 x 519.36 x 424.97 :מ"מ )עם מגש
הזנה ומגש פלט/מאריך פתוח(

יכולות רשת

הגדרות מעתיק

מערכות הפעלה תואמות

לא

ללא

זיכרון

חומרים מתכלים

שולי הדפסה :עליונים 3 :מ"מ; תחתונים 14.5 :מ"מ; שמאליים 3 :מ"מ; ימניים 3 :מ"מ; אזור
הדפסה מרבי 355 x 216 :מ"מ

 2מחסניות ) 1שחור 1 ,שלושה צבעים(

יכולת הדפסה ניידת

תכולת האריזה

 :K7N77Cמדפסת  ;HP DeskJet 2130 All-in-Oneמחסנית דיו שחור להתקנה HP 123
)כ -110עמודים(; מחסנית דיו בשלושה צבעים להתקנה ) HP 123כ -100עמודים(;
תקליטור תוכנה; פוסטר התקנה; כבל מתח; ]למידע על כמות הדיו ותפוקת העמודים ,בקר
בכתובת [http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

נתמך  /נתמכת  ;A4; B5; A6מעטפת  ;DLמותאם אישית 89 x 127 :עד  215 x 279מ"מ

מדינת מקור

אחריות

שירות ותמיכה

דרישות :מתח כניסה 100 :עד  240וולט  50/60 ,(+/- 10%) ACהרץ ) +/- 3הרץ(
צריכה 10 :וואט )לכל היותר( 10 ,וואט )פעיל( 0.1 ,וואט )כבוי( 1.9 ,וואט )המתנה(0.9 ,
וואט )שינה(
סוג מקור מתח :ספק מתח מובנה

מיוצר בסין

אחריות מסחרית על רכיבי החומרה למשך שנה ,תמיכה מקוונת  24שעות ביום 7 ,ימים
בשבוע

 UH579Eשנים אחריות הכוללת החזרה למשווק למדפסות משולבות  UG235E;4שנים
אחריות הכוללת החזרה למשווק למדפסות משולבות 3

נתמך  /נתמכת 60 :A4 :עד  90ג'/מ"ר; מעטפות  75 :HPעד  90ג'/מ"ר; כרטיסי  :HPעד 200
ג'/מ"ר; נייר צילום של  HPבגודל  15 x 10ס"מ :עד  300ג'/מ"ר; מומלץ 75 :גר'/מ"ר

הערות שוליים

1התוצאות מבוססות על נתוני ® Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Trackerשל  ,IDCנכון ל .Q4, 2012-משלוחים של מדפסות הזרקת דיו בעלות פונקציה יחידה ומדפסות רב-תכליתיות ,כולל יחידות ייצור2 ;.מבוסס על מחסניות דיו מקוריות בשחור בעלות תפוקה
גבוהה  .HP 302XLמחסניות דיו בעלות קיבולת גבוהה אינן כלולות; לרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת  .http://www.hp.com/go/learnaboutsuppliesעלות לעמוד נמוכה יותר בהשוואה למחיר המשוער בחנויות ולתפוקת העמודים שפורסמה עבור מחסניות דיו
מקוריות  HP 302בעלות תפוקה רגילה .המחירים בפועל עשויים להשתנות3 ;.זמינות התוכנית משתנה .אפשרות החזרה ומיחזור של מחסניות מקוריות של  HPזמינה כיום ביותר מ 50-מדינות/אזורים באסיה ,אירופה ,צפון אמריקה ודרום אמריקה באמצעות תוכנית HP Planet
 .Partnersלקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .http://www.hp.com/recycle
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