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Impr�mantă HP DeskJet 2320 All-�n-
One

Cel ma� s�mplu mod de a obţ�ne �mpr�măr�le
esenţ�ale. Dator�tă conf�gurăr�� fără probleme de
pe PC ş� �mpr�măr�� f�ab�le, îţ� sat�sfac� nevo�le
z�ln�ce de �mpr�mare, scanare ş� cop�ere cu o
�mpr�mantă acces�b�lă. Ut�l�zez� apl�caţ�a HP
Smart pentru conf�gurare s�mplă ş� eşt� gata să
încep� lucrul.  
Această �mpr�mantă este concepută să funcț�oneze numa� cu
cartușe cu c�rcu�te electron�ce HP no� sau reut�l�zate ș�
ut�l�zează măsur� d�nam�ce de secur�tate pentru blocarea
cartușelor cu c�rcu�te mod�f�cate sau non-HP. Actual�zăr�le
per�od�ce ale f�rmware-ulu� menț�n ef�c�ența acestor măsur� ș�
blochează cartușele care au funcț�onat anter�or. C�rcu�tele
electron�ce HP reut�l�zate perm�t ut�l�zarea cartușelor
refolos�te, recond�ț�onate ș� reumplute. Ma� multe �nformaț�� la:
http://www.hp.com/learn/ds

Aspecte �mportante

Fă totul la un preţ m�c. Impr�mă. Cop�ază. Scanează.
Conf�gurare s�mplă de la PC
Cal�tatea pe care puteţ� conta
V�teză de �mpr�mare de 7,5/5,5 ppm (alb-negru/color)
Capac�tate de �ntrare de 60 col�/capac�tate de �eş�re de 25
col�

Fă totul la un preţ m�c
Obţ�neţ� performanţe pol�valente la �mpr�mare, scanare ş� cop�ere.
Contează de f�ecare dată pe �mpr�mate de înaltă cal�tate, de la furn�zorul de
�mpr�mante numărul 1 în lume.
Produsele HP obţ�n rezultate ma� bune împreună, ofer�nd o exper�enţă de
�mpr�mare opt�mă.

Conf�gurare s�mplă de la PC
Încep� rap�d lucrul dator�tă conf�gurăr�� s�mple. Ut�l�zează apl�caţ�a HP Smart
pentru conf�gurare pr�n USB, în câţ�va paş� s�mpl�.
Conectează uşor �mpr�manta la computer ut�l�zând portul USB încorporat.
Obţ�� rap�d �mpr�măr�le z�ln�ce dor�te. Această �mpr�mantă produce documente
la v�teză mare.

Cal�tatea pe care puteţ� conta
Cartuşele de cerneală or�g�nale HP as�gură text negru �ntens ş� �mag�n� v�brante
în toate documentele.
Impr�m� ma� multe pag�n� ş� înlocu�eşt� cartuşele ma� rar cu cartuşele HP
or�g�nale de mare capac�tate.

1

2

1

3

4



F�şa de date | Impr�mantă HP DeskJet 2320 All-�n-One

Spec�f�caţ�� tehn�ce

Note de subsol
 Neces�tă descărcarea apl�caţ�e� HP Smart.  Pentru detal�� pr�v�nd cer�nţele de �mpr�mare locală, vez� http://hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. Anum�te caracter�st�c�/programe software sunt d �spon�b�le numa� în  l�mba engleză. Este necesar accesul la Internet, care trebu�e

ach�z�ţ�onat separat.
 Pe baza l�vrăr�lor d �n tr�mestrul 1 d�n 2019 d�n W orldw�de Quarterly Hardcopy Per�pherals Tracker® de la IDC, ed�ţ�a d �n tr�mestrul 1 d�n 2019. Include l�vrăr�le tuturor d �spoz�t�velor de �mpr�mare (�mpr�mante �nkjet,  �mpr�mante laser, cop�atoare ş� d �spoz�t�ve

mult�funcţ�onale, �nclus�v un�tăţ� de producţ�e).
 Cablu USB ne�nclus; se cumpără separat.
 Comparat�v cu cartuşele de cerneală or�g �nale HP de capac�tate standard. Cartuşele de cerneală de capac�tate ext�nsă nu sunt �ncluse; se cumpără separat.  Pentru ma� multe �nformaţ��,  consultă http://hp.com/go/learnaboutsuppl�es.

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Informaţ��le d�n documentul de faţă pot f� mod�f�cate fără not�f�care prealab�lă. S�ngurele garanţ�� pentru produsele ş� serv�c��le HP sunt cele
spec�f�cate în declaraţ��le exprese de garanţ�e care însoţesc respect�vele produse ş� serv�c��. N�m�c d�n documentul de faţă nu trebu�e �nterpretat ca f��nd o garanţ�e supl�mentară. Compan�a HP
nu va f� răspunzătoare pentru eror�le tehn�ce sau ed�tor�ale or� pentru om�s�un�le d�n documentul de faţă.
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Funcţ�� Impr�mare, cop�ere, scanare
Tehnolog�e de �mpr�mare HP Thermal Inkjet
V�teză de �mpr�mare Negru (A4, ISO): Până la 7,5 ppm; Color (A4, ISO): Până

la 5,5 ppm; Draft negru (A4): Până la 20 ppm; Draft
color (A4): Până la 16 ppm

Pr�ma pag�nă evacuată Alb-negru (A4, pregăt�t): În numa� 15 s; Color (A4,
pregăt�t): În numa� 18 s

Rezoluţ�e de �mpr�mare Alb-negru (opt�m): Până la 1200 x 1200 dp� rander�zat;
Culoare (opt�m): Până la 4800 x 1200 dp� color
opt�m�zat (când se �mpr�mă de la un computer pe
anum�te t�pur� de hârt�e foto HP, cu 1200 dp� la �ntrare)

C�clu de funcţ�onare lunar Până la 1000 pag�n� A4; Volum de pag�n� lunar
recomandat: 50 - 100

Funcţ�� software �ntel�gente ale
�mpr�mante� Duplex manual

L�mbaje de �mpr�mare standard HP PCL 3 GUI
Zonă de �mpr�mare Marg�n�le �mpr�măr��: Sus: 3 mm, Jos: 14,5 mm, Stânga:

3 mm, Dreapta: 3 mm; Suprafaţă max�mă de �mpr�mare:
216 x 355 mm

Impr�mare fără marg�n� Nu
Număr de consumab�le 2 (negru, tr�color)
Mult�task�ng acceptat Nu
Impr�mare duplex Manual (este as�gurat suport pentru dr�ver)
V�teză de cop�ere Negru (A4, ISO): Până la 6 cpm; Color (A4, ISO): Până la

3 cpm
Spec�f�caţ�� cop�ator Setarea cop�er��: Măr�re automată; Număr max�m de

cop��: Până la 9 cop��; Rezoluţ�e cop�e: Până la 600 x
300 dp�

Format f�ş�er scanat JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Spec�f�caţ�� scaner T�p scaner: Plan; Modur� de �ntrare scanare: Scanare de

la panoul frontal; Vers�une TWAIN: Vers�unea 2.1;
D�mens�une max�mă de scanare (masă plană): 216 x
297 mm; Rezoluţ�e opt�că de scanare: Până la 1200 dp�

Suprafaţă scanab�lă D�mens�une max�mă suport (suport plat): 216 x 297
mm

N�velur� de adânc�m� de b�ţ�/tonur� de
gr� 24 b�ţ� / 256

Transm�tere d�g�tală Standard: Nu
Conect�v�tate Standard: 1 USB 2.0 de mare v�teză
W�reless Nu
Capab�l�tate de �mpr�mare mob�lă Capab�l�tatea de �mpr�mare mob�lă nu este acceptată
Capab�l�tăţ�le reţele� Fără
Memor�e Standard: Memor�e �ntegrată
Numărul tăv�lor pentru hârt�e Standard: 1
T�pur� suport Hârt�e s�mplă, hârt�e foto, hârt�e pentru broşur�
D�mens�une suport Part�cular�zate (metr�c): 89 x 127 – 215 x 279 mm

Acceptate (metr�c): A4; B5; A6; pl�c DL
Greutăţ� suportur�, acceptate A4: de la 60 până la 90 g/m²; pl�cur� HP: de la 75 până la

90 g/m²; cartele HP: până la 200 g/m²; hârt�e foto HP
10 x 15 cm: până la 300 g/m²

Capac�tate de �ntrare Standard: Până la 60 de col�
Pl�cur�: Până la 5 pl�cur�
Et�chete: Până la 10 col�
Plăc�: Până la 20 de cardur�

Capac�tate de �eş�re Standard: Până la 25 de col�
Pl�cur�: Până la 5 pl�cur�
Et�chete: Până la 10 col�
Plăc�: Până la 20 de cardur�

S�steme de operare compat�b�le W�ndows 11; W�ndows 10; W�ndows 7; macOS 10.12
S�erra

Cer�nţe m�n�me de s�stem W�ndows: W�ndows 10, 7: procesor de 1 GHz pe 32 b�ţ�
(x86) sau pe 64 b�ţ� (x64), 2 GB de spaţ�u d�spon�b�l pe
hard d�sk, conex�une de Internet, port USB, Internet
Explorer

Software �nclus Software pentru �mpr�mantă HP, d�spon�b�l onl�ne
D�mens�un� �mpr�mantă (L x l x h) M�n�m: 425 x 370 x 249 mm;

Max�m: 425 x 523,8 x 249 mm
D�mens�un� pachet (L x I x î ) 475 x 191 x 354 mm
Greutate �mpr�mantă 3,42 kg
Greutate pachet 4,45 kg
Med�u de funcţ�onare Um�d�tate: 20 – 80% um�d�tate relat�vă
Cond�ţ�� de depoz�tare Temperatură: -40 – 60 °C

Um�d�tate: 5 – 90% um�d�t. rel. (fără condensare)
Acust�că Em�s�� de putere acust�că: 6,2 B(A)

Em�s�� de pres�une acust�că: 48 dB (A)
Al�mentare curent Cer�nţe: Tens�une de �ntrare nom�nală: 100–240 V c.a.

(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tens�une de �ntrare
nom�nală: 200–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz) (Ch�na ş� Ind�a). Fără tens�une dublă, sursa de
al�mentare var�ază în funcţ�e de codul de componentă
cu �dent�f�cator de cod pentru opţ�une. ;
Consum: 0,05 waţ� (opr�t), 1,83 waţ� (pregăt�t), 0,83
waţ� (repaus), 0,05 waţ� (opr�re automată) ;
T�p sursă de al�mentare: Intern

Cert�f�căr� EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Clasa B, EN
55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR
35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013
SEPA; CECP

Spec�f�caţ�� pr�v�nd �mpactul de
durată Fără

Ţara de or�g�ne Fabr�cat în Ch�na
Panou de control 5 butoane (Anulare, Reluare, Cop�ere color, Cop�ere

monocrom, Al�mentare); 2 �nd�catoare lum�noase cu
LED (Cerneală color ş� cerneală neagră)

Ce se găseşte în cut�e 7WN42B: Impr�mantă HP DeskJet 2320 All-�n-One;
cartuş �n�ţ�al HP 305 Negru; cartuş �n�ţ�al HP 305
Tr�color; pl�ant cu reglementăr�; gh�d de conf�gurare;
gh�d de refer�nţă; cablu de al�mentare. Pentru �nformaţ��
despre volumul de cerneală ş� capac�tatea în pag�n�,
v�z�tează http://www.hp.com/go/learnaboutsuppl�es

Consumab�le, d�n comerţ sau
consumab�le, înlocu�re

3YM60AE Cartuş de cerneală or�g�nal HP 305 tr�color
3YM61AE Cartuş de cerneală or�g�nal HP 305 negru
3YM62AE Cartuş de cerneală or�g�nal de capac�tate
ext�nsă HP 305XL negru
3YM63AE Cartuş de cerneală or�g�nal de capac�tate
ext�nsă HP 305XL tr�color

Serv�ce ş� as�stenţă UG187E – HP Care Pack cu înlocu�re standard pentru
�mpr�mante mult�funcţ�onale, 3 an� 
UG062E – HP Care Pack cu înlocu�re în z�ua următoare
pentru �mpr�mante mult�funcţ�onale, 3 an� 
UG235E – HP Care Pack cu as�stenţă cu returnare la
depoz�t pentru �mpr�mante mult�funcţ�onale, 3 an� 
(Serv�c�� UG187E d�spon�b�le în toate ţăr�le EMEA
exceptând Or�entul M�jloc�u, Marea Adr�at�că, Afr�ca,
Afr�ca de Sud, Israel, Sloven�a, Turc�a, UG062E -
d�spon�b�le în Austr�a, Belg�a, Danemarca, Elveţ�a,
F�nlanda, Franţa, German�a, Grec�a, Irlanda, Ital�a, Ţăr�le
de Jos, Norveg�a, Polon�a, Portugal�a, Republ�ca Cehă,
Român�a, Slovac�a, Span�a, Sued�a, Marea Br�tan�e
UG235E - d�spon�b�le în Marea Adr�at�că, Afr�ca, CSI,
EEM, Israel, Or�entul M�jloc�u, Român�a, Afr�ca de Sud,
Turc�a)

Garanţ�e Un an garanţ�e l�m�tată pentru hardware. Opţ�un�le de
garanţ�e ş� as�stenţă var�ază în funcţ�e de produs, de
ţară/reg�une ş� de cer�nţele legale locale. Consultă
http://www.hp.com/support pentru detal�� despre
opţ�un�le de serv�c�� ş� as�stenţă HP prem�ate, apl�cab�le
pentru ţara/reg�unea ta.
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