
Údajový list

Bezdrôtové multifunkčné zariadenie
HP Smart Tank 615 Wireless All-in-
One
Najlepšia kvalita tlače vo svojej triede od spoločnosti HP , tlač bez použitia kaziet vďaka inovatívnemu dizajnu

Táto tlačiareň bez kaziet poskytuje
nekompromisnú kvalitu a až 3 roky atramentu v
balení.  Získajte rýchlejšie spojenie pomocou
dvojpásmovej siete Wi-Fi  a jednoduchú
mobilnú tlač s najlepšou mobilnou tlačovou
aplikáciou vo svojej triede od spoločnosti HP –
HP Smart.  
 

Hlavné body

Technológia CISS – tlačiareň bez kaziet a s inovatívnym
dizajnom

Tlač, kopírovanie, skenovanie, bezdrôtové pripojenie,
automatický podávač dokumentov, faxovanie
Niekoľko rokov tlače hneď po vybalení (až 18 000
čiernobielych alebo 8 000 farebných strán)

Čisté a jednoduché dopĺňanie používateľom

Inovatívna atramentová tlačiareň bez kaziet – na úspornú tlač veľkých objemov

Až 18 000 čiernobielych alebo 8 000 farebných strán hneď po vybalení.

Jednoducho monitorujte a udržujte hladiny atramentu pomocou dizajnu
integrovaných nádržiek a automatického snímača atramentu.
Uzatvárateľné veľkokapacitné fľaše, ktoré môže používateľ rýchlo doplniť bez
rizika rozliatia.

Tlačové hlavy, ktoré možno jednoducho vymeniť.

Až 3-ročná bezplatná záruka.

Rýchlejšie pripojenie, jednoduchá produktivita – kdekoľvek ste

Sloboda pracovať prakticky odkiaľkoľvek s aplikáciou HP Smart – najlepšou
aplikáciou na mobilnú tlač vo svojej triede.

Optimalizujte opakujúce sa úlohy pomocou prispôsobiteľných skratiek funkcie
Inteligentné úlohy.
Získajte rýchlejšie a spoľahlivejšie pripojenia s dvojpásmovou sieťou Wi-Fi®.

Získajte až o 38 % vyššiu rýchlosť v porovnaní s tlačiarňami HP Ink Tank.

Pracujte rýchlo s 35-stranovým automatickým podávačom.

Technológia CISS prináša najlepšiu kvalitu tlače vo svojej triede

Získajte tisíce vysokokvalitných výtlačkov hneď po vybalení – doma aj v
kancelárii.

Počítajte s tmavým, ostrým textom a získajte živú farebnú grafiku pri každej
tlači.

Tlačte fotografie odolné voči vyblednutiu, ktoré vydržia.
Vytvárajte brožúry, letáky, fotografie a ďalšie dokumenty bez okrajov, ktoré
vyzerajú úžasne.
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Technické špecifikácie

Poznámky
 Najlepšia tlač vo svojej triede na bežný papier a fotopapier v porovnaní s väčšinou popredných platforiem s atramentovými nádržami OEM CISS mimo HP do 449,99 €. Podiel na trhu podľa správy Q1 2019 Hardcopy Peripherals

Tracker za 1. štvrťrok 2019. Výsledky testov modelov rovnakej platformy s rôznymi číselnými označeniami, ktoré používajú rovnaké zloženie atramentu OEM, by mali byť podobné. Tlačiarne HP Smart Tank sú v niektorých regiónoch
tiež označené ako HP Smart Tank Plus. Podrobnosti v laboratórnom teste z mája 2019 od spoločnosti Keypoint Intelligence – Buyers Lab s použitím atramentov OEM. Pozri stránku
http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus.
 Založené na 200 stranách za mesiac. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Priemerná hodnota vychádza z normy ISO/IEC 24711 alebo testovacej metódy HP a metódy

nepretržitej tlače. Časť atramentu z pribalených náplní sa spotrebuje pri spustení tlačiarne. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz a 5,0 GHz. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

Podporuje obe pásma 5,0 GHz a 2,4 GHz s až 12 neprekrývajúcimi sa kanálmi oproti len 3 neprekrývajúcim sa kanálom v prípade pásma iba 2,4 GHz. Podporuje pásmo 5,0 GHz (až 150 Mbps) oproti pásmu 2,4 GHz (až 72,2 mbps).
 Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 V porovnaní s aplikáciami OEM na mobilnú tlač pre väčšinu najpredávanejších atramentových a laserových tlačiarní a zariadení All-in-One pre domácnosti a domáce kancelárie s cenou nižšou alebo rovnajúcou sa 429,99 €. Podiel na

trhu podľa správy Hardcopy Peripherals Tracker agentúry IDC za 2. štvrťrok 2018. Informácie vychádzajú z prieskumu mobilných tlačových aplikácií výrobcov tlačiarní a laboratórneho testovania a štúdie spoločnosti Keypoint
Intelligence – Buyers Lab zadanej spoločnosťou HP. Správu zo septembra 2018 nájdete na stránke www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.
 Priemer čiernej a zloženej farebnej tlače na fľašu (azúrová/purpurová/žltá). Tri čierne fľaše GT53XL v balení vytlačia každá až 6000 testovacích strán. Výsledky sú založené na metodike HP a nepretržitej tlači testovacích stránok

ISO/IEC 24712. Nie sú založené na postupe testovania ISO/IEC 24711. Na tlač 8 000 farebných testovacích strán môže byť potrebná ďalšia čierna atramentová náplň. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od rozsahu pokrytia
tlačených strán a ďalších faktorov. Časť atramentu z náplní v balení sa spotrebuje pri spustení tlačiarne. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Pri používaní v súlade s pokynmi na nastavenie.
 V porovnaní s radom tlačiarní HP Ink Tank All-in-One. Nezahŕňa prvú zostavu testovacích strán ISO. Viac informácií na http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Funkcie faxu sú dostupné iba na zariadení HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One. Automatický podávač dokumentov na 35 hárkov je dostupný iba na zariadení HP Smart Tank 530/HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One.
 Viac informácií na http://www.hp.com/go/printpermanence.

http://www.hp.com/sk
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Funkcie Tlač, kopírovanie, skenovanie, fax, automatický podávač,
bezdrôtová komunikácia

Technológia tlače Termálna atramentová tlačiareň HP

Rýchlosť tlače Čiernobiele: Až 11 str./min.; Farebne (A4, ISO): Až 5 str./min.;
Koncept čierna (A4): Až 22 str./min.; Koncept farebné (A4): Až 16
str./min.

Výstup prvej strany Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 14
sekúnd; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 21
sekúnd;

Rozlíšenie tlače Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 vykreslených dpi;
Farebne (najvyššia kvalita): Farebná tlač s optimalizovaným
rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi pri tlači z počítača a vstupným
rozlíšením 1 200 dpi;

Mesačná záťaž Až 1000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán: 400 až 800

Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne Nie

Štandardné tlačové jazyky HP PCL 3 GUI

Oblasť tlače Tlačové okraje: Horný: 3 mm, Dolný: 3 mm, ľavý: 3 mm, Pravý: 3
mm; Maximálna oblasť tlače: 216 x 355 mm

Bezokrajová tlač Áno (max. 8,5 x 11", 210 x 297 mm)

Množstvo spotrebného materiálu 4 (1 fľaša čierneho atramentu, súprava 3 fliaš farebného
atramentu)

Duplexná tlač Ručná (podpora ovládača zaistená)

Rýchlosť kopírovania Čiernobiele: Až 10 kópií za minútu; Farebne (A4, ISO): Až 2 kópie
za minútu

Technické parametre kopírky Počet kópií, zmena veľkosti, kvalita, svetlejšia/tmavšia, veľkosť
papiera, typ papiera, kópia preukazu, vylepšenie; Maximálny
počet kópií: Až 99 kópií; Rozlíšenie kopírovania: Až 600 dpi;
Zmenšenie/zväčšenie: prispôsobenie na veľkosť strany

Rýchlosť snímania Normálne (A4): Až 3 str./min (200 ppi, farebne); Až 5 str./min
(200 ppi, čiernobielo);

Formát skenu JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Technické parametre skenera Typ skenera: Plochý, ADF (voliteľný); Vstupné režimy skenovania:
Skenovanie na prednom paneli; Kopírovanie; Fax; Softvér HP;
EWS; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 2.1; Maximálna veľkosť
skenovania (ploché): 216 x 297 mm; Optické rozlíšenie
skenovania: Až 1 200 dpi

Rozšírené funkcie skenera Nie

Skenovacia oblast Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 216 x 297 mm;
Maximálny rozmer média (automatický podávač): 216 x 356 mm

Bitová hĺbka/odtiene sivej 24 bitov / 256

Digitálne odosielanie Štandardné: Bežné skenovanie (skenovanie do PDF); HP Smart
Tasks;

Faxovanie Áno, farebné,

Špecifikácie faxu Rozlíšenie faxu: Štandardné: 203 × 98 dpi; Jemné: 203 × 196 dpi;

Funkcie inteligentného softvéru faxu Nie

Rýchlosť procesora 800 MHz

Konektivita Štandardné: Vysokorýchlostný port USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE;

Bezdrôtová Áno, vstavané dvojpásmové rozhranie Wi-Fi 802.11b/g/n,
Wireless direct, BLE

Možnosť mobilnej tlače Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Tlač
Android; Certifikácia Mopria™; Bezdrôtová priama tlač

Sieťové možnosti Áno (prostredníctvom Wi-Fi)

Pamäť Štandardné: 256 MB; Integrovaná pamäť; Maximum: 256 MB

Počet zásobníkov papiera Štandardné: 1; Maximum: 1

Typy médií Obyčajný papier, matné brožúrové papiere, lesklé brožúrové
papiere, fotografické papiere, obálky a ďalšie špeciálne papiere
pre atramentové tlačiarne

Veľkosť médií Vlastné (metrické jednotky): 76,2 x 127 mm až 215,9 x 355,6
mm
Podporované (metrické): A4; B5; A6; obálka DL

Vstupná kapacita Štandardné: Až 100 listov
Maximum: Až 100 listov
Automatický podávač dokumentov: Štandardne, až 35 hárkov

Výstupná kapacita Štandardné: Až 30 hárkov
Obálky: Až 10 obálok
Menovky: Až 10 hárkov
Karty: Až 30 hárkov
Maximum: Až 30 hárkov

Kompatibilné operačné systémy Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra
v10.12 (predtým OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS
Mojave v10.14

Minimálne systémové požiadavky Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitový/64-bitový, 2 GB
voľného miesta na pevnom disku, pripojenie na internet, port
USB, Internet Explorer.
Mac: OS X v10.11 El Capitan a vyšší, prístup k sieti Internet

Obsahuje softvér Dostupné na adrese http://www.support.hp.com/drivers

Rozmery tlačiarne (Š x H x V) Minimálne: 449 x 373 x 198 mm;
Maximum: 449 x 605,65 x 258,7 mm;

Rozmery balenia (š x h x v) 495 x 238 x 480 mm

Hmotnosť tlačiarne 6,19 kg

Hmotnosť balenia 8,5 kg

Prevádzkové prostredie Teplota: 5 až 40 °C
Vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Podmienky skladovania Teplota: -40 až 60 °C
Vlhkosť: Rel. vlhkosť 5 – 90% (bez kondenzácie)

Akustika Emisie akustického výkonu: 6,4 B(A)

Napájanie Požiadavky: Vstupné napätie 200 až 240 V AC (+/-10%), 50/60
Hz (+/-3 Hz);
Spotreba: 0,11 W (manuálne vypnutie), 3,82 W (pripravené), 0,71
W (režim spánku);
Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,17 kWh/týždeň;
Typ napájania: Interné zabudované;

Certifikáty CISPR 32:2015/EN 55032:2015, trieda B; CISPR24:2010/EN
55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301
489-1 V2.1.1:2017; EAC (Rusko)

Krajina pôvodu Vyrobené v Číne

Ovládací panel Dotyková obrazovka MGD (jednofarebná grafika) s uhlopriečkou
5,59 cm (2,2 palca), tlačidlo napájania, dotykové tlačidlo (domov,
pomoc, späť)

Obsah balenia Y0F71A: HP Smart Tank Plus 615; 3 x fľaša originálneho čierneho
atramentu HP GT53XL 135 ml; Fľaša originálneho azúrového
atramentu HP GT52; Fľaša originálneho purpurového atramentu
HP GT52; Fľaša originálneho žltého atramentu HP GT52; Leták s
upozornením o atramente; Leták k opätovnému zabaleniu;
Inštalačná príručka; Referenčná príručka; Leták s právnymi
informáciami; Napájací kábel; Ďalšie informácie o náplni a
výťažnosti nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Doplnky 1VV21AE 135 ml originálna čierna atramentová náplň HP Ink
Bottle GT53XL
M0H54AE Fľaša originálneho azúrového atramentu HP GT52
M0H55AE Fľaša originálneho purpurového atramentu HP GT52
M0H56AE Fľaša originálneho žltého atramentu HP GT52
6ZA17AE Čierna tlačová hlava HP 6ZA17AE
6ZA18AE Trojfarebná tlačová hlava HP 6ZA18AE

Servis a podpora HP 3-ročný štandardný servis s výmenou pre tlačiareň Smart
Tank 610 UC3C1E 
HP 3-ročný servis s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre
tlačiareň Smart Tank 610 UA5C0E 
HP 3-ročný servis s vrátením pre tlačiareň Smart Tank 610
UA5C2E 
(UC3C1E: k dispozícii vo všetkých krajinách EMEA okrem Afriky,
Blízkeho východu, Izraela, Južnej Afriky, Turecka, UA5C0E:
k dispozícii v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku,
Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku,
Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Spojenom
kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku, UA5C2E:
k dispozícii v Afrike, na Blízkom východe, v Izraeli, Južnej Afrike
a Turecku)

Záruka Obmedzená štandardná záruka jeden rok alebo 30 000 strán,
registráciou na adrese
http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty získate až 3-
ročnú predĺženú záruku. Diely vymeniteľné používateľom majú
samostatné záručné doby.
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