גיליון נתונים

HP DeskJet Ink Advantage מדפסת
3790 All-in-One
 לסגנון ולמקום הפנוי שברשותך,הדפסה אלחוטית המתאימה לתקציב

Save space and money and print wirelessly with the world’s smallest all-in-one printer.1 Get ink cartridges at a
low cost and all the power you need in this amazing, compact style printer. Print, scan, and copy from virtually
any mobile device.2

עוצמה- זעירה ורבתAll-in-one מדפסת

All-in-one-חסוך מקום וקבל את כל העוצמה הדרושה לך הודות למדפסת ה
1
.הקטנה ביותר בעולם
 ממגוון רחב, מסייע לך לטפל בקלות ברוב עבודות הסריקהHP Scroll Scan
.של סוגי נייר
Any room, any spot – this ultracompact all-in-one is designed to t
.where you need it
.הפגן את הסגנון שלך עם עיצוב מסוגנן ומגוון של גוונים השובה את העין

נקודות חשובות
Scroll-Feed Technology טכנולוגיית
HP הדפסה ניידת של
HP ePrint
ISO ( )צבע5.5 / ( )שחור8 מהירות הדפסה

2

הדפס במהירות מההתקן הנייד שלך

The easiest way to print documents, photos, and more from your
Apple, Android, and Windows devices.3,4
Connect your smartphone or tablet directly to your printer, and
easily print without a network.5
Get connected quickly and start printing fast with easy setup from
your smartphone or tablet.6
Scan any object on the go with the HP All-in-One Printer Remote
mobile app for your smartphone or tablet.7

 עונה על הצרכים שלך,מותאמת לתקציב שלך

 סרוק והעתק באופן אלחוטי את כל מה שדרוש לך במהירות ובקלות,הדפס
. משתלמת זוAll-in-one עם מדפסת
HP  הודות למחסניות דיו מקוריות של,תוכל לסמוך על הדפסה איכותית
.בעלות נמוכה
Easily recycle your Original HP cartridges at no charge through HP
Planet Partners.8
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מבט כללי על המוצר
מוצגת המדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One

 .1מגש הזנה של  60גיליונות

 HP Scroll Scan .2לסריקה והעתקה
 .3אפשרויות בחירה של צבעים רעננים וכיפיים
 .4מצב שקט

 .5מגש פלט מצורף לעד  25גליונות

 Wi-Fi Direct® .6מובנה ועבודה ברשת אלחוטית
 .7תצוגת  LCDעם סמלים ולחצני לוח בקרה אינטואיטיביים

אביזרים ,חומרים מתכלים ותמיכה
חומרים מתכלים

 F6V24AEמחסנית  Ink Advantageמקורית בשלושה צבעים ) HP 652כ 200-עמודים(

שירות ותמיכה

 HP Care Pack UG187Eל 3-שנים עם החלפה סטנדרטית עבור מדפסות רב-תכליתיות
 HP Care Pack UG062Eל 3-שנים עם החלפה ביום העבודה הבא עבור מדפסות רב-תכליתיות
 HP Care Pack UG245Eל 3-שנים עם תמיכה בהחזרה למחסן עבור מדפסות רב-תכליתיות

 F6V25AEמחסנית  Ink Advantageמקורית בשחור ) HP 652כ 360-עמודים(

מפרט טכני
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One

דגם

T8W47C

מק"ט

הדפסה ,העתקה ,סריקה ,אלחוט

פונקציות

 7נוריות :מצב דיו ,העתקה מוכנה ,שירותי אינטרנט ) ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi ,(2התראה;  8לחצנים :ביטול ,חידוש פעולה ,מידע ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi ,שירותי אינטרנט ,העתקה
בצבע ,העתקה בשחור

לוח בקרה
הדפסה

טכנולוגיית הדפסה

מהירות הדפסה

1

פלט עמוד ראשון

רזולוציית הדפסה

מחזור הדפסה חודשי

הזרקת דיו תרמית של HP

שחור ) :(A4, ISOעד  8עמודים לדקה; צבע ) :(A4, OSIעד  5.5עמודים לדקה; שחור )שימוש משרדי כללי( :עד  19עמודים לדקה; צבע )שימוש משרדי כללי( :עד  15עמודים
לדקה;
שחור ) ,A4מצב מוכן( :בתוך  15שניות בלבד; צבע ) ,A4מוכן( :בתוך  18שניות בלבד;

שחור )מיטבי( :עד  1,200 x 1,200 dpiמופק; צבע )מיטבי( :עד  4,800 x 1,200 dpiממוטבת בצבע )בעת הדפסה ממחשב ו 1,200 dpi-קלט(;

עד  1,000עמודים  ;A4כמות הדפים המומלצת בחודש 50 :עד 200
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מפרט טכני
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One

דגם

מק"ט

מאפייני תוכנה חכמים למדפסת
שפות הדפסה רגילות
אזור הדפסה

הדפסה ללא שוליים

T8W47C

הדפסה דו-צדדית ידנית
HP PCL 3 GUI

שולי הדפסה עליון 3 :מ"מ ,תחתונים 12.7 :מ"מ ,שמאלי 3 :מ"מ ,ימני 3 :מ"מ; אזור הדפסה מרבי 355 x 216 :מ"מ
לא

מספר מחסניות הדפסה

 2מחסניות ) 1בשחור 1 ,בשלושה צבעים(

תאימות כרטיסי זיכרון

ללא

תמיכה בריבוי משימות
הדפסה דו-צדדית
העתקה

מהירות העתקה

2

לא

ידנית )מסופקת תמיכה למנהל ההתקן(

שחור ) :(A4, ISOעד  4עותקים לדקה; צבע ) :(A4, OSIעד  2.5עותקים לדקה

מפרטי מכונת הצילום

הקטן להתאמה )לא תומך בהגדלה אוטומטית(; מספר עותקים מרבי :עד  9עותקים; רזולוציית העתקה :עד ;300 x 300 dpi

תבנית הקבצים הסרוקים

סוגי קבצים לסריקה הנתמכים על-ידי התוכנה PDF ,( .rtf) Rich Text ,( .png) PNG ,( .pdf) PDF ,( .jpg) JPEG ,( .bmp) Bitmap :שניתן לערוך בו חיפוש ) ,( .pdfטקסט ),( .txt
( .tif) TIFF

מאפייני סורק מתקדמים

ללא

עומק סיביות /רמות גוני אפור

24-bit / 256

מהירות המעבד

MHz 360

סטנדרט

יציאת  Hi-Speed USB 2.0אחת

סריקה

מפרטי הסורק
אזור לסריקה

שיגור דיגיטלי
קישוריות

אלחוט

יכולת הדפסה ניידת

סוג סורק :מזין מסמכים לעמוד יחיד; מצבי קלט הסריקה :סריקה באמצעות תוכנת  ;HP Photosmartגרסת  :Twainגרסה  ;2.1רזולוציית סריקה אופטית :עד 600 dpi

גודל חומרי הדפסה מרבי ) 355 ADF): 216 xמ"מ
סטנדרט לא;

כן Wi-Fi 802.11b/g/n ,מובנה

™ ;HP ePrint; Apple AirPrintהדפסת 'אלחוט ישיר'

פרוטוקולי רשת נתמכים

TCP/IP

זיכרון

סטנדרט :זיכרון  DDR1משולב בנפח  ;64 MBמרבי  :זיכרון  DDR1משולב בנפח 64 MB

יכולות הרשת

טיפול בנייר

מספר מגשי נייר

סוגי חומרי הדפסה
גודל חומרי הדפסה

כן ,באמצעות רשת  802.11 b/g/nאלחוטית מובנית

סטנדרט ;1 :מרבי1 :

נייר רגיל ,ניירות מט לחוברות ,נייר מבריקים לחוברות ,ניירות צילום ,מעטפות ,ניירות מיוחדים אחרים להזרקת דיו

התאמה אישית )מידות מטריות( x 127 76 :עד  216 x 356מ"מ
תמיכה )מידות מטריות() DL envelope ,B5 ,A6 ,A4 :הערה :קיימת תמיכה בגדלים רבים אחרים של חומרי הדפסה ,החל מ 76.2 x 127-וכלה ב 215.9 x 355.6-מ"מ(

טיפול בחומרי הדפסה

הזנה רגילה :מגש הזנה ל 60-גיליונות
פלט רגיל :מגש פלט ל 25-גיליונות

קיבולת הזנה

סטנדרט :עד  60גיליונות
מרבי :עד  60גיליונות

משקל חומרי הדפסה

קיבולת פלט

 60 :A4עד  90ג'/מ"ר; מעטפות  75 :HPעד  90ג'/מ"ר; כרטיסי  :HPעד  200ג'/מ"ר; נייר צילום של  HPבגודל  15 x 10ס"מ :עד  300ג'/מ"ר

סטנדרט :עד  25גיליונות
מעטפות :עד  5מעטפות
תוויות :עד  10גיליונות
כרטיסיות :עד  20כרטיסים
מרבי :עד  25גיליונות
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דגם

מק"ט

מערכות הפעלה תואמות
דרישות מערכת מינימליות

מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One
T8W47C

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

 32 :7 ,8 ,8.1 ,Windows: Windows 10סיביות 64/סיביות ,שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ,2 GBכונן  DVD/CD-ROMאו חיבור אינטרנט ,יציאת Internet Explorer; ,USB
 Windows Vista: 32סיביות בלבד ,שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ,2 GBכונן  DVD/CD-ROMאו חיבור אינטרנט ,יציאת Internet Explorer 8 ,USB
 ;OS X v10.11 El Capitan ,OS X v10.10 Yosemite ,Mac: OS X v10.9 Mavericksשטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ;1 GBאינטרנט; USB

תוכנות כלולות

תוכנת המדפסת של HP Photo Creations ,HP Update ,HP

ממדי המדפסת )ר  xע  xג(

מזערי  x 177 x 141 403מ"מ;
מרבי x 451 x 264 403 :מ"מ;

משקל המדפסת

 2.33ק"ג

ממדים ומשקל

ממדי האריזה )ר  xע  xג(

 x 175 x 246 450מ"מ

משקל האריזה

 3.34ק"ג

סביבת הפעלה
אחסון
אקוסטיקה
חשמל 5

טמפרטורה 5 :עד 40ºC
לחות 20 :עד  80לחות יחסית

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

פליטות הספק אקוסטיות B(A) 6.2 :מצב רגיל ) 5.5 B(Aמצב שקט

דרישות :מתח כניסה  200עד  240וולט  50/60 ,( +/-10 ) ACהרץ ) +/- 3הרץ(;
צריכה 0.06 :ואט )כבוי( 2.2 ,ואט )המתנה( 0.69 ,ואט )שינה(;
צריכת חשמל אופיינית ) 0.026 :( TECקוט"ש לשבוע )מבוסס על לקוח המשתמש במדפסת על בסיס יומיומי במשך  15שניות(;
סוג אספקת המתח :ספק מתח מובנה;

טכנולוגיה מובילה לחיסכון בחשמל

טכנולוגיית כיבוי אוטומטי של HP

תכולת האריזה

מדפסת  ;HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-Oneמחסנית דיו שחור להתקנה ) HP 652כ 360-עמודים(; מחסנית דיו בשלושה צבעים להתקנה ) HP 652כ200-
עמודים(; עלון אזהרת דיו; כבל מתח; למידע על כמות הדיו ותפוקת העמודים ,בקר בכתובת .http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

אישורים

אחריות

מאושר ENERGY STAR® 5.0

מוצר זה כולל תמיכה טכנית למשך שנה אחת; אחריות מוגבלת לחומרה למשך שנה אחת; גישה לשירותי תמיכה באינטרנט הזמינים  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,בכתובת
http://www.hp.com/support/dj3700
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הערות שוליים
.Based on a Buyers Laboratory Inc. 2016 study commissioned by HP comparing the dimensions of worldwide Inkjet all-in-one home printers < 250. For details, see: http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims 1
Local printing requires mobile device and printer to be on the same network or have a direct wireless connection. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-connected printer. For details on 2
.how to print, including whether an app is required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting
In comparison to the majority of inkjet all-in-one printers < 399 targeted to consumer/home oﬀice as of Q3 ‘15 based on market share as reported by IDC. App download required for printer setup, HP ePrint 3
.account registration may be required. Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. See http://www.hp.com/go/mobileprinting for more details
Apple AirPrint™, supported on iPhones®, iPads®, and iPods® using iOS v4.2 and higher. Android™ in-OS printing supported on Android devices using OS v4.4 and higher and may require the installation of the HP 4
printer service plug-in from the Google™ play store. Windows® in-OS printing supported on Windows® 8/10 and Windows® Mobile 10 smartphones and tablets. Remote printing requires an internet connection to an
.HP web-connected printer. For details on how to print, including whether an app is required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting
Mobile device needs to be connected directly to the Wi-Fi Direct® signal of a Wi-Fi Direct supported AiO or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details, 5
.®see http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance
Requires HP All-in-One Printer Remote mobile app download and is compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod®, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. For a 6
.full list of supported operating systems, see http://www.hp.com/go/mobileprinting
Compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G using iOS 7 or later, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. Features controlled may vary by mobile device 7
.operating system. For mobile scanning, device camera requires 5 megapixels or greater with autofocus capability
.Programme availability varies. For more information, visit http://www.hp.com/recycle 8

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
.http://www.hp.com/go/printerclaims : לקבלת פרטים בקר בכתובת.ISO  לאחר העמוד הראשון או לאחר הערכה הראשונה של דפי בדיקת1
. מפרטי המהירות עודכנו כדי לשקף את שיטות הבדיקה הנהוגות כיום בתעשייה2
 הדפסה אלחוטית ישירה עשויה לחייב התקנה של מנהל התקן או אפליקציות וחיבור למכשיר נייד או. בלבד; לא כולל הדפסה אלחוטית ישירה2.4 GHz  הפעלות אלחוטיות תואמות לנתבי. ביצועי התקשורת האלחוטית תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה3
 תומך במערכותAirPrint ™ . זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.http://www.hpconnected.com  ראה. פונקציונליות התקשורת האלחוטית עשויה להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב והמכשירים הניידים.למחשב עם יכולת אלחוטית
iOS.- או הOS X- )דור שלישי ואילך( ודורש חיבור של המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר מכשיר הiPod Touch® ,( ואילך3GS) iPhone® , iPad® : ואילךiOS 4.2  ובמכשירים הבאים המופעלים באמצעותOS X® Mountain Lion- וOS X® Lion ההפעלה
.Research In Motion Limited  הם הרכוש של חברתBlackBerry ®  השמות וסמלי הלוגו של.Microsoft  הוא סימן מסחרי של קבוצת חברותWindows® . Apple® Inc.  הם סימנים מסחריים שלiPod Touch- וiPhone , iPad , AirPrint  הסמל של, AirPrint
.Google Inc.  הוא סימן רשום שלAndroid
. הממדים משתנים בהתאם לתצורה4
. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. אין להמיר את מתח ההפעלה.אזור שבהם נמכרת המדפסת/ דרישות המתח מבוססות על המדינה5

http://www.hp.com/il
 כלולהHP  האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של. © המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראשCopyright 2018 HP Development Company, L.P. .המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות
. שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה, לא תהיה אחראית לשגיאות טכניותHP . אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה,בהצהרות האחריות המפורשות
2018  יולי,4AA7-3446 נוצר באירופה
D O C -M
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