
Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP
DeskJet 2130
Łatwe drukowanie, skanowanie i kopiowanie

Łatwe codzienne drukowanie,
skanowanie i kopiowanie z
zastosowaniem urządzenia
wielofunkcyjnego HP Deskjet, które
jest gotowe do pracy zaraz po
rozpakowaniu. Oszczędzaj
pieniądze dzięki opcjonalnym
wkładom atramentowym o dużej
pojemności. Niewielkie rozmiary
sprawiają, że zmieści się
praktycznie wszędzie.

Najważniejsze wydarzenia

● Prędkość druku: Do 7,5 str./min w czerni
wg normy ISO (A4); Do 5,5 str./min w kolorze
wg normy ISO (A4)

● Łatwa konfiguracja

● Proste urządzenie wielofunkcyjne w
przystępnej cenie do zastosowań
domowych.

Uzyskaj rezultaty, jakich potrzebujesz – natychmiast
● Wszechstronne urządzenie. Szybkie drukowanie, skanowanie i kopiowanie dowolnych

materiałów za pomocą niezawodnego urządzenia wielofunkcyjnego.

To łatwe od samego początku
● Szybciej rozpocznij pracę. Łatwa konfiguracja urządzenia wielofunkcyjnego pod kątem

drukowania, skanowania i kopiowania za pomocą prostego w użyciu panelu sterowania.

● Oszczędność przestrzeni dzięki kompaktowemu urządzeniu wielofunkcyjnemu, które
mieści się na biurku, półce lub w dowolnym miejscu, w jakim go potrzebujesz.

Więcej stron zamniejsze pieniądze
● Drukowanie większej liczby stron przy niższym koszcie, dzięki najlepiej sprzedającej się

marce drukarek na świecie i oryginalnym wkładom atramentowym HP.1

● Wiele zalet – drukowanie nawet dwa razy więcej stron przy użyciu oryginalnych
wkładów atramentowych HP o dużej pojemności.2

Mniejsza szkodliwość
● Oszczędzaj zasoby bez pogorszenia wydajności – to urządzenie wielofunkcyjne ma

certyfikat ENERGY STAR®.

● Mniejszy wpływ na środowisko – łatwy, bezpłatny recykling wkładów w ramach
programu HP Planet Partners.3



Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2130

Dane techniczne
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Prędkość druku Do 7,5 str./min ISO w czerni (A4); Do 5,5 str./min ISO w kolorze (A4)

Rozdzielczość druku Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi W czerni; Rozdzielczość optymalizowana do
4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach
fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet

Obszar drukowania Marginesy wydruku: Górny: 3 mm; Dolny: 14,5 mm; Lewy: 3 mm; Prawy: 3 mm;
Maksymalny obszar zadruku: 216 x 355 mm

Języki drukowania HP PCL 3 GUI

Możliwości drukarki Druk bez marginesów: Nie

Liczba wkładów drukujących 2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Możliwość drukumobilnego Nie

Normatywnymiesięczny cykl pracy Do 1000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 50 do 100

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Nie

Obsługiwana wielozadaniowość Nie

Możliwość pracy bezprzewodowej Nie

Sieci i łączność Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0

Możliwości pracy w sieci Nie

Pamięć Standardowo Zintegrowany; maksymalnie Zintegrowany

Cechy inteligentnego oprogramowania
drukarki

Manualny druk dwustronny

Ustawienia kopiarki Automatyczne powiększanie; Maksymalna liczba kopii: Do 9 kopii;
Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600x300 dpi; Rozdzielczość kopiowania,
kolorowy tekst i grafika: Maks. 600x300 dpi;

Prędkość kopiowania Do 5 kopii/min czarny ISO (A4), Do 3 kopii/min kolorowy ISO (A4)

Dane techniczne skanera Typ skanera: Płaski; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania:
Skanowanie z panelu przedniego; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9; Maks.
format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297 mm; Rozdzielczość
optyczna skanowania: Do 1200 dpi

Format pliku skanowania JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Powierzchnia skanowalna maksymalny wymiar mediów: 216 x 297 mm

Głębia bitowa/poziomy skali szarości 24-bitowa/ 256

cyfrowe wysyłanie Standardowo: Nie

Faksowanie Nie

typy papieru Zwykły papier, papier fotograficzny, papier do druku broszur

rozmiary nośników wspierany A4; B5; A6; Koperta DL; nietypowe: od 89 x 127 do 215 x 279 mm

obsługa nośników Pojemność podajników: Do 60 ark.; Do 20 kart Karty; Do 20 arkuszy papier
fotograficzny
Pojemność wyjściowa: Do 25 ark., Do 5 kopert
maksymalnie: Do 25 ark.
Drukowanie dwustronne: Ręczny (z obsługą przez sterownik)

Gramatura papieru wspierany: A4: Od 60 do 90 g/m²; Koperty HP: Od 75 do 90 g/m²; Karty HP: do
200 g/m²; Papier fotograficzny HP 10 x 15 cm: do 300 g/m²; Zalecane: 75
g/m²

Zawartość opakowania F5S40B: Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2130; Czarny wkład
atramentowy HP 302 (ok. 190 str.); Trójkolorowy wkład atramentowy HP 302
(ok. 165 str.); Płyta CD z oprogramowaniem; Arkusz instalacyjny; Przewód
zasilający; [Informacje na temat pojemności wkładów atramentowych oraz
wydajności drukowania są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies]

Materiały eksploatacyjne F6U65AE Oryginalny wkład atramentowy HP 302, trójkolorowy
F6U66AE Oryginalny wkład atramentowy HP 302, czarny
F6U67AE Oryginalny wkład atramentowy HP 302XL, trójkolorowy XL
F6U68AE Oryginalny wkład atramentowy HP 302XL, czarny XL

Zgodne systemy operacyjne Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; Mac OS X wer. 10.8
Mountain Lion, OS X wer. 10.9 Mavericks, OS X wer. 10.10 Yosemite

Minimalne wymagania systemowe Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
1 GHz, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: procesor
32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) 800 MHz, 2 GB wolnego miejsca na dysku
twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet
Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
GB wolnego miejsca na dysku twardym; Internet; USB

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) Minimalnie: 425 x 304 x 149 mm; maksymalnie: 424,97 x 519,36 x 248,77
mm (z wysuniętym podajnikiem papieru i odbiornikiem/przedłużeniem)

Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.) 475 x 191 x 354 mm

Masa drukarki 3,42 kg

Waga z opakowaniem (brutto) 4,48 kg

Środowisko pracy Temperatura: od 5 do 40ºC, Wilgotność: Wilgotność wzgl. 20–80%

Archiwizacja danych Temperatura: od -40 do 60ºC, Wilgotność: Wilgotność względna od 5 do 90%
(bez kondensacji)

Akustyka Moc dźwięku: 6,2 B(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 48 dB (A)

Zasilanie wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
zużycie: 10 W (maks.), 10 W (aktywność), 0,1 W (urządzenie wył.), 1,9 W (tryb
gotowości), 0,9 W (tryb uśpienia)
typ zasilacza: Wbudowany zasilacz

certyfikacje CISPR 22:2008/EN 55022:2010 klasa B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EAC (Rosja)
Certyfikat ENERGY STAR®: Tak

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt z usługą pomocy przez Internet
dostępną 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

serwis i wsparcie UG062E – HP Care Pack dla urządzeń wielofunkcyjnych z wymianą urządzenia
w następnym dniu przez 3 lata
UG187E – HP Care Pack dla urządzeń wielofunkcyjnych z wymianą urządzenia
w trybie standardowym przez 3 lata
(UG062E: tylko Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia,
Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG187E: wszystkie kraje
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)

Przypisy
1Na podstawie danych IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® z 4. kwartału 2012 r. Dostawy jednofunkcyjnych drukarek atramentowych i drukarek wielofunkcyjnych wraz z jednostkami produkcyjnymi.; 2W oparciu o
oryginalne czarne wkłady atramentowe HP 63XL o dużej pojemności. Wkłady o dużej pojemności nie wchodzą w skład zestawu; wymagany jest osobny zakup. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Niższy koszt w przeliczeniu na stronę w porównaniu z szacunkową ceną detaliczną i opublikowaną wydajnością oryginalnych wkładów atramentowych HP 63 o standardowej pojemności. Rzeczywiste ceny mogą się różnić.; 3Dostępność
programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling oryginalnych wkładów HP na terenie ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Więcej informacji
jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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