
Zariadenie HP Photosmart Premium s faxom –
tlač, faxovanie skenovanie, kopírovanie

Vychutnávajte si slobodu bezdrôtového pripojenia1 s týmto všestranným zariadením
všetko-v-jednom. Urobte viac s nástrojmi pre vyššiu produktivitu, ako sú napr. zabudovaný
fax, jednoduchá tlač/kopírovanie a obojstranné automatické podávanie dokumentov, a
vychutnávajte si kreatívne funkcie, ako sú napr. pripojenie Bluetooth® a tlač na disky
CD/DVD.

Multifunkčné zariadenie HP Photosmart Premium Fax je určené pre zaneprázdnených domácich používateľov hľadajúcich
bezdrôtové multifunkčné zariadenie, ktoré im pomôže urobiť viac za menej času – od tlače viacerých strán, skenovania,
kopírovania a faxovania až po tlač fotografií, tlač na disky CD/DVD a tlač pomocou rozhrania Bluetooth®.

Zažite úplnú všestrannosť – robte všetko s jedným zariadeným nabitým funkciami a s jednoduchou obsluhou.
Tlačte dokumenty laserovej kvality a fotografie kvality ako z fotozberne s týmto ultravšestranným zariadením. vložte stohy jedno
alebo obojstranného papiera do automatického podávača dokumentov a nechajte zariadenie faxovať, skenovať alebo kopírovať,
pričom vy sa zatiaľ venujte niečomu užitočnejšiemu. Faxujte s počítačom alebo bez počítača, vo farbe alebo čiernobielo. Tlačte
priamo na disky CD/DVD3 a vytvárajte archívy a fotoalbumy s profesionálnym vzhľadom. Objavte pohodlie rýchlych formulárov
– tlačte hry Sudoku, notový papier, kontrolné zoznamy a pod.

Vychutnávajte si slobodu bezdrôtového pripojenia2, ako aj ďalšie možnosti pripojenia.
Tlačte kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek vďaka širokej škále možností pripojenia. Zdieľajte výkonnosť medzi viacerými
prenosnými a osobnými počítačmi a tlačte takmer z ľubovoľného miesta v dome pomocou zabudovaného bezdrôtového
rozhrania 802.11g2, alebo sa pripojte cez sieť Ethernet pre zabezpečené drôtové pripojenie. Vychutnávajte si jednoduchú tlač
priamo zo zariadení s rozhraním Bluetooth® vrátane telefónov s fotoaparátom a zariadení PDA, alebo tlačte priamo z pamäťovej
karty digitálneho fotoaparátu pomocou zásuviek na karty a farebného displeja.

Riaďte svoje náklady s cenovo dostupnými samostatnými atramentmi a funkciami na šetrenie papiera.
Vychutnávajte si cenovú dostupnosť piatich samostatných atramentových kaziet HP Vivera – stačí vymeniť každú kazetu osobitne.
Ušetrite ešte viac – získajte 3-krát viac čiernobielych a 2,5-krát viac farebných strán vďaka voliteľným veľkokapacitným kazetám4.
Taktiež ušetrite až 50 % nákladov na papier s automatickou obojstrannou tlačou a používajte voliteľnú funkciu tlače pre úsporu
papiera HP na vytlačenie dvoch dokumentov na jednu stranu papiera. Vyberte si toto zariadenie, ktoré spĺňa normu ENERGY
STAR®, a pomáhajte chrániť životné prostredie.

1 Bezdrôtový výkon závisí na fyzickom prostredí a vzdialenosti od prístupového bodu.
2 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu
3 Vyžadujú sa potlačiteľné disky CD/DVD; nie sú súčasťou dodávky, predávajú sa osobitne
4 V porovnaní s kazetami s čiernym a farebným atramentom HP 364; veľkokapacitné kazety nie sú súčasťou dodávky, predávajú sa osobitne.



Žiarivé a trvácne farby

Tlač
Technológia tlače Termálna atramentová tlačiareň HP
Obrazovka LCD displej s uhlopriečkou 6,1 cm (farebná grafika)
Typy atramentu Farebný dye-based atrament, čierny pigmentovaný atrament
Rýchlosť tlače Typ dokumentu Koncept Bežná Najvyššia

Čiernobiely text, formát A4: Až 33 str./min. Až 12 str./min. Až 2,5 str./min
Zmes textu a farebných obrázkov, formát
A4:

Až 32 str./min Až 9,5 str./min. Až 2,5 str./min

Farebné fotografie 10 x 15 cm
(fotografický papier):

Len 17 sekúnd S rýchlosťou až 27 sekúnd S rýchlosťou až 53 sekúnd

Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od typu výstupu.
Kvalita tlače Čiernobiele: Až 600 x 600 dpi, Farba: Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 9600 × 2400 dpi pri tlači z počítača a 1

200 vstupné dpi
Bezokrajová tlač Áno (216 x 297 mm)
Jazyky tlačiarne HP PCL 3 GUI

Faxovanie Rýchlosť modemu: 33,6 Kb/s
Pamäť: Až 90 strán
Farebné faxovanie: Áno

Rýchla voľba: Až 90
Automatické opätovné vytáčanie: Áno
Vysielanie faxu: 20 miest

Oneskorené faxovanie: Áno

*Na základe testovacieho obrazca č. 1 podľa normy ITU-T pri štandardnom rozlíšení. Komplikovanejšie strany alebo strany s
vyšším rozlíšením vyžiadajú dlhší čas a zaberú viac pamäte.

Skenovanie Rozlíšenie: Optické: Až 4800 dpi; Hardvér: Až 4 800 × 4 800 dpi; Zdokonalené: Až 19200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 216 x 297 mm
Rýchlosť snímania: Farebná fotografia 10 × 15 cm do programu Microsoft® Word: menej ako 22 s; OCR plná stránka textu do
programu Microsoft® Word: menej ako 31 s (rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od zložitosti dokumentu)
Typ: Plochý, ADF (jednostranné/obojstranné); Bitová hĺbka: 48-bitový; Technológia snímania: Kontaktný obrazový snímač (CIS);
Odtiene sivej: 65536

Kopírovanie
Rýchlosť kopírovania Typ dokumentu Koncept Bežná Najvyššia

Čiernobiely text, formát A4: Až 33 kópií za minútu Až 11 kópií za minútu Až 1,5 kópie za minútu
Zmes textu a farebných obrázkov, formát
A4:

Až 32 kópií za minútu Až 9,5 kópie za minútu Až 1,5 kópie za minútu

Rozlíšenie: Čiernobiele: Optimalizované rozl. až 1 200 dpi zo vstup. rozl. 600 dpi; Viac kópií: Až 50; Zmenšenie/zväčšenie:
25 až 400%

Pracovné využitie (mesačne, A4) Tlačiareň: až 2500 strán; kopírovanie: až 1250 strán; Automatický podávač dokumentov (ADF): až 2500 strán
Kapacita ADF Štandard, 50 listov
Typy médií Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň, fotopapier), priehľadné fólie, obálky, nálepky, karty (registre, pohľadnice),

potlačiteľné disky CD/DVD
Senzor na automatické určovanie typu
papiera

Áno

Veľkosti médií Štandardné: Hlavný zásobník: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x
176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91
x 128 mm), Zásobník na fotopapier: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x
229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm), vlastné: Hlavný zásobník: 80 x 130 mm až 220 x 360 mm, zásobník
na fotopapier: 90 x 130 mm až 130 x 180 mm

Maximálny rozsah hmotnosti médií Hlavný zásobník: 60 až 280 g/m²; Zásobník na fotopapier: 200 až 280 g/m²
Manipulácia s papierom Štandardné: Vstupný zásobník na 125 listov, automatizovaný zásobník na fotopapier 13 x 18 cm na 20 listov, automatický

podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
Spracovanie/vstup médií Hárky: Až 125, Obálky: Až 15, Karty: Až 60, Fólie: Až 40, fotografia 10 x 15 cm: Až 60
Duplexná tlač Automatická (štandardne)
Zdroj Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V str. (±10 %), 50 až 60 Hz (±3 Hz), 1,3 A, Napájanie: Externé
Príkon Maximum: Max. 42 W, max. 34 W (zapnuté), max. 7,2 W (pohotovosť), max. 5,7 W (úspora energie), max. 0,4 W (vypnuté)
Emisie akustického výkonu 6,8 B(A) (tlač 17 str./min.), 6,2 B(A) (kopírovanie/tlač z automatického podávača 5 str./min.)
Emisie akustického tlaku 55 dB(A) (tlač 17 str./min.)
Rozhranie a konektivita USB 2.0, Ethernet, PictBridge, bezdrôtové pripojenie 802.11g, Bluetooth
Pamäť Štandardné: 64 MB; Maximum: 64 MB
Obsahuje softvér HP Photosmart Essential 3.5
Rozmery (š x h x v) Bez balenia: 468 × 473 × 283 mm, balené: 527 × 335 × 541 mm
Hmotnosť Bez balenia: 10,4 kg, balené: 12,81 kg
Krajina pôvodu Vyrobené v Malajzii
Sieťové možnosti Ethernet, bezdrôtové pripojenie 802.11b/g
Sieťová kompatibilita s operačným
systémom

Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší [32-bitový]), Windows Vista® (32 a 64-bitový), Mac OS X v10.4, v10.5

Kompatibilita operačných systémov Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší [32-bitový]), Windows Vista® (32 a 64-bitový), Mac OS X v10.4, v10.5
ENERGY STAR Áno
Životnosť doplnkov Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Záruka Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych

právnych predpisov.

Technické špecifikácie
Objednávkové
informácie
CC335B Multifunkčné zariadenie HP

Photosmart Premium Fax,
atramentové kazety HP 364

čierna, azúrová, purpurová a
žltá, softvér HP Photosmart

Essential,
inštalačná/používateľská
príručka, napájací kábel,

telefónny kábel

Príslušenstvo
C6520A HP kábel USB 2.0 (a-b) 3 metre

Doplnky
CB321EE Čierna atramentová kazeta HP

364XL
CB322EE Fotografická čierna atramentová

kazeta HP 364XL
CB323EE Azúrová atramentová kazeta HP

364XL
CB324EE Purpurová atramentová kazeta HP

364XL
CB325EE Žltá atramentová kazeta HP 364XL

médiá
Q8691A Zdokonalený lesklý fotografický

papier HP Advanced Glossy Photo
Paper -25 listov/10 x 15 cm, bez

okrajov
Q8696A Zdokonalený lesklý fotografický

papier HP Advanced Glossy Photo
Paper -25 listov/13 x 18 cm, bez

okrajov
Q5456A Zdokonalený lesklý fotografický

papier HP Advanced Glossy Photo
Paper – 25

listov/A4/210 x 297 mm
CG492EE Photo Value Pack radu HP 364 –

150 listov, 10 x 15 cm

Služby a podpora
UG064E HP Care Pack, výmena nasledujúci
pracovný deň, 3 roky
UG189E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG237E HP Care Pack, vrátenie do skladu
a hardvérová podpora, 3 roky (UG237E:
len Baltické krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG064E/UG189E: Zvyšok Európy).

Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na

http://www.hp.com

http://www.hp.com
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