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Tarzınıza,bütçenize
ve mekanınıza uygun
kablosuz baskı
HP DeskJet 3775 Çok Fonksiyonlu Yazıcı
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Kendisi küçük, marifetleri büyük
Hem küçük hem hesaplı bu çok fonksiyonlu yazıcı,
benzersiz özellikleriyle öne çıkıyor:

• Neredeyse her yere sığan, dünyanın en küçük çok
fonksiyonlu yazıcısı1

• HP Kaydırarak Tarama özelliği, çok yönlü ve kolay
tarama seçenekleri sunar

• Canlı renk seçeneklerine sahip şık ve çekici tasarım
• HP All-in-One Printer Remote mobil uygulaması
sayesinde, kutusundan çıkar çıkmaz kolayca
kurulur2

• Akıllı telefonlardan ve tabletlerden baskı almanın
en kolay yolu3, 4

• Düşük maliyetli Orijinal HP kartuşları, hesaplı

Dünyanın en küçük çok fonksiyonlu yazıcısıyla yerden ve maliyetten
tasarruf ederek kablosuz baskılar alın1. Bu renkli ve küçük çok
fonksiyonlu yazıcı, beklediğiniz baskı gücünü göz alıcı bir şıklıkla
sunuyor. Akıllı telefon veya tabletinizden kolay kurulum sayesinde
hemen kullanmaya başlayın2. Hemen hemen tüm mobil cihazlar
üzerinden baskı alabilir, belge tarayabilir ve fotokopi çekebilirsiniz5, 6.
Orijinal HP kartuşları, avantajlı fiyatlarla düşük maliyetli renkler
elde etmenizi sağlar.
Kim fayda sağlayabilir?
Bu çok fonksiyonlu yazıcı, hesaplı ve kolay mobil baskıya5 ve ayrıca şunlara ihtiyaç duyan,
kalite bilincine sahip öğrenciler ve ev kullanıcıları için idealdir:
• Küçük mekanlara sığabilen, canlı ve modern tasarıma sahip kompakt bir yazıcı
• Hızlı ve kolay kurulum, akıllı telefon ve tabletlerden hızlı ve kolay baskı2, 5
• Ekonomik bir fiyata tutarlı ve yüksek kaliteli baskı
• Evde veya yoldayken çok yönlü tarama6 ve başında beklemeyi gerektirmeyen fotokopi
• Düşük enerji kullanımıyla çevreye karşı sorumlu bir yazıcı

ve tutarlı sonuçlar sunar

Kendisi küçük işlevleri büyük çok fonksiyonlu yazıcı
Bu küçük ve şık çok fonksiyonlu yazıcı ile baskı alın, belge tarayın, fotokopi çekin.
• Mekanınızı daraltmak zorunda kalmadan ihtiyacınız olan performansa kavuşun. Bu hem şık

hem küçük yazıcıyla tüm eşyalarınıza, kitaplarınıza ve kağıtlarınıza yer kalır, masanız veya
mekanınız derli toplu durur.
• Belgelerinizi göz açıp kapayıncaya kadar tarayın. HP Kaydırarak Tarama özelliği, çığır açan

modern bir tasarımda çok yönlü ve kolay bir tarama deneyimi sunar. Düz kağıttan fotoğraflara
ve faturalara farklı türlerdeki pek çok belge veya görseli kolayca tarayın.
• Onu istediğiniz yere koyun. Bu çok fonksiyonlu yazıcı, masa, banko, raf, yan sehpa gibi

aklınıza gelebilecek hemen her yere sığması için tasarlandı. İsteğe bağlı sessiz modu
başkalarını rahatsız etmeden baskı almanıza olanak tanır.
• Mekanınıza enerji katın. Beyaz ve su yeşili gibi canlı renklerle eşsiz stilinizi yansıtın.

Bu şık yazıcıyı herkese göstermek isteyeceksiniz.

Doğrudan mobil cihazınızdan hızıca baskı alın
Kutusundan çıkarır çıkarmaz kolayca kullanmaya başlayın2 ve doğrudan mobil cihazınızdan
baskı alın5.
• HP, belgelerinizi veya fotoğraflarınızı Apple, Android™ ve Windows cihazlarınızı kullanarak düşük

maliyetlerle basmanız için en kolay yolu sunuyor3, 4.

• Akıllı telefon veya tabletinizi kullanarak evinizin her köşesinden kolayca baskı alın; hem de ağ

bağlantısına gerek olmadan7. Wi-Fi Direct® üzerinden baskı, mobil cihazınızın doğrudan yazıcınıza
bağlanmasını sağlar7.

• Akıllı telefon veya tabletinizden kolay kurulum sayesinde hızla bağlanın, hemen baskı almaya

başlayın2. Yeni yazıcınızı kurmak ve yerel kablosuz ağa bağlamak için mobil cihazınızı kullanın2, 8.

• Akıllı telefonlar ve tabletler için HP All-in-One Printer Remote mobil uygulamasını kullanarak

doğrudan mobil cihazınızdan tarama işlemleri gerçekleştirin ve baskı görevlerini yönetin 6.
Bir fotoğraf çekmeniz ve onu doğrudan yazıcıya göndermeniz yeterli. Taradığınız belgeleri
doğrudan e-posta ile gönderin veya buluta yükleyin ve baskı almadan önce mürekkep
durumunuza göz atın6.
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Hem bütçenize hem ihtiyaçlarınıza uyar
Maliyetleri dert etmeden harika bir şıklığın ve gönlünüzce baskı almanın keyfini çıkarın.
• Bu hesaplı çok fonksiyonlu yazıcı ile istediğiniz tüm belgeleri hızla ve kolayca basın, tarayın

veya kopyalayın; üstelik kablosuz bir biçimde.
• Sıradan belgeleriniz sıra dışı görünsün. Düşük maliyetli Orijinal HP kartuşlarıyla kaliteli

baskılar elde edin.
• Dakikada 8 sayfa (ppm) siyah-beyaz ve 5,5 sayfa renkli baskılar sunan bu çok fonksiyonlu

yazıcıyla yüksek performans elde edin9.

• Çevre üzerindeki etkinizi azaltın. HP Gezegen Ortaklığı programı sayesinde, Orijinal HP kartuşlarınızı

ücret ödemeden ve kolayca geri dönüşüme gönderin10.

Ürüne genel bakış
Kaydırarak besleme yoluyla tarama
ve fotokopi için HP Kaydırarak Tarama çubuğu

Sezgisel simgelere sahip LCD ekran
ve denetim paneli düğmeleri

Yerleşik Wi-Fi Direct7
ve kablosuz ağ iletişimi8

Canlı, eğlenceli renkler
İsteğe bağlı sessiz mod
25 yaprağa kadar çıkış
tepsisi

Önden görünüş

60 yapraklık giriş tepsisi

Yüksek hızlı USB 2.0
bağlantı noktası

Arkadan görünüş
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1

HP tarafından 2016 yılında Buyers Laboratory Inc.’e yaptırılan ve dünya genelinde fiyatı 250€’nun altında olan mürekkep püskürtmeli yazıcıların boyutlarını
karşılaştıran araştırma baz alınmıştır. Ayrıntılar için hp.com/go/smallestAiOclaims adresini ziyaret edin.

2

HP All-in-One Printer Remote mobil uygulamasının indirilmesini gerektirir ve iPhone 4 ve daha yeni modeller, iPad 4. nesil, iPad mini, iPad Air, iPod ile ve
Android™ 4.0.3 veya daha yeni sürümleriyle çalışan mobil cihazlar ile uyumludur. Desteklenen işletim sistemlerinin tam listesi için hp.com/go/mobileprinting
adresini ziyaret edin.

3

IDC tarafından bildirilen pazar payları temelinde 2015'in 3. çeyreği itibarıyla fiyatı 399€'nun altında olan ve bireysel tüketicileri/ev ofislerini hedefleyen mürekkep
püskürtmeli çok işlevli yazıcıların çoğunluğuyla yapılan karşılaştırma. Yazıcı kurulumu için uygulama indirilmesi gerekir; HP ePrint hesap kaydı gerekebilir.
Kablosuz operasyonlar sadece 2,4 GHz yönlendiricilerle uyumludur. Daha fazla ayrıntı için bkz. hp.com/go/mobileprinting.

4

Apple AirPrint, iOS v4.2 veya daha yeni sürümünü kullanan iPhone’larda, iPad’lerde ve iPod’larda kullanılabilir. Android™ işlet im sistemi kapsamında baskı,
OS V4.4 veya daha yeni sürümünü kullanan Android cihazlarında desteklenir ve Google™ Play Store'dan bir HP yazıcı hizmeti eklentisi kurulmasını gerektirebilir.
Windows işletim sistemi kapsamında baskı, Windows 8/10 ve Windows Mobile 10 akıllı telefonlarda ve tabletlerde desteklenir. Uzaktan baskı, web’e bağlı bir
HP yazıcıya internet bağlantısı gerektirir. Nasıl baskı alacağınız ve bir uygulama gerekip gerekmediği hakkında detaylı bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting.

5

Yerel baskı, mobil cihaz ve yazıcının aynı ağ üzerinde olmasını veya doğrudan kablosuz bağlantı kurulmasını gerektirir. Uzaktan baskı, web’e bağlı bir HP yazıcıya
İnternet bağlantısı gerektirir. Nasıl baskı alacağınız ve bir uygulama gerekip gerekmediği hakkında detaylı bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting.

6

iOS 7 veya daha yeni sürümünü kullanan iPhone 4 ve daha yeni modeller, iPad 4. nesil, iPad mini, iPad Air, iPod 5G ile ve Android™ 4.0.3 veya daha yeni sürümünü
kullanan mobil cihazlar ile uyumludur. Kontrol edilen özellikler mobil cihazın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Mobil tarama için, cihaz kamerasının
5 megapiksel veya daha yüksek çözünürlüğe ve otomatik netleme özelliğine sahip olması gerekir.

7

Mobil cihazın, baskıdan önce doğrudan Wi-Fi Direct® özellikli bir AiO veya yazıcının sinyaline bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak ayrı bir uygulama veya
sürücü gerekebilir. Detaylı bilgi için, bkz. hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance®’ın tescilli ticari markasıdır.

8

Kablosuz bağlantı performansı fiziksel koşullara ve erişim noktasına uzaklığa göre değişiklik gösterebilir ve aktif VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.

9

İlk sayfadan ya da ISO test sayfalarının ilk grubundan sonra. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/printerclaims.

10

Program uygunluğu değişmektedir. HP Gezegen Ortaklığı Programı vasıtasıyla, Orijinal HP kartuşu iade ve geri dönüştürme programı şu anda Asya, Avrupa,
Kuzey ve Güney Amerika'daki 50'yi aşkın ülke ve bölgede uygulanmaktadır. Daha fazla bilgi için hp.com.tr/geridonusum adresini ziyaret edin.

Güncellemeler için üye olun
hp.com/go/getupdated
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