
Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP
DeskJet 2630
Niedrogie drukowanie z urządzeńmobilnych.

Oszczędność czasu i pieniędzy
dzięki najbardziej przystępnej w
historii bezprzewodowej drukarce
wielofunkcyjnej HP. Dzięki
bezproblemowej konfiguracji i
łatwości drukowania z urządzeń
mobilnych urządzenie
wielofunkcyjne HP DeskJet 2600
eliminuje komplikacje z
codziennego drukowania.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia
dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z
wkładami z oryginalnym zespołem obwodów
elektronicznych HP. Wkłady z zespołami
obwodów elektronicznych zmodyfikowanymi
lub od innych producentów mogą nie działać, a
te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w
przyszłości. Więcej informacji znajdziesz pod
adresem:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Najważniejsze wydarzenia

● Przystępna drukarka bezprzewodowa do
zastosowań domowych

● Łączność: 1 standardowy port Hi-Speed USB
2.0; karta sieci bezprzewodowej
802.11b/g/n

● Aplikacje HP Mobile Printing i HP Smart.

● HP ePrint

● Prędkość drukowania ISO: 7,5/5,5 str./min

Łatwe drukowanie z urządzeńmobilnych1

● Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów1.

● Szybkie podłączenie i rozpoczęcie drukowania dzięki prostej konfiguracji za pomocą
smartfonu lub tabletu2.

● Proste zarządzanie zadaniami drukowania i skanowania w ruchu z wykorzystaniem
aplikacji HP All-in-One Printer Remote3.

Więcej atramentu. Większe oszczędności4.
● Nawet dwa razy więcej stron dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP o dużej

wydajności4.

● To niezawodne urządzenie wielofunkcyjne zapewnia wydruki wysokiej jakości za każdym
razem.

Bezprzewodowe drukowanie, kopiowanie i skanowanie
● Drukowanie, kopiowanie i skanowanie przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy i

miejsca dzięki bezprzewodowemu urządzeniu wielofunkcyjnemu.

● Odbiornik papieru minimalizuje zajmowane miejsce po zamknięciu, zmniejsza liczbę
zakleszczeń i może pomieścić 25 arkuszy, gdy jest używany.

● Kompaktowa konstrukcja umożliwia ustawienie drukarki w dowolnym miejscu.

● Łatwe zarządzanie drukarkami dzięki prostemu w obsłudze panelowi sterowania.
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Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Prędkość druku Do 7,5 str./min ISO w czerni (A4); Do 5,5 str./min ISO w kolorze (A4)
pierwsza wydrukowana strona:W ciągu zaledwie 14 s w czerni (A4, tryb
gotowości) ;W ciągu zaledwie 18 s w kolorze (A4, tryb gotowości)

Rozdzielczość druku Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi W czerni; Rozdzielczość optymalizowana do
4800 x 1200 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: 12,7 mm; Lewy: 3 mm; Prawy: 3 mm;
Maksymalny obszar zadruku: 215 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 Tak, Airprint

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

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Tak

Szybkość procesora 360 MHz

Wyświetlacz Obrazkowy wyświetlacz LCD

Obsługiwana wielozadaniowość Nie

Możliwość pracy bezprzewodowej Tak

Sieci i łączność Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0

Możliwości pracy w sieci Wi-Fi

Pamięć Standardowo Wbudowana pamięć; maksymalnie 512 MB DDR3; 256 MB
pamięci flash

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 6 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 2.1; 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

Specyfikacje faksowania Pamięć faksu: Nie; Rozdzielczość faksu: Standardowo: Nie; Najwyższa: Nie;
szybkie wybieranie: Nie; Komunikacja radiowa, maksymalna liczba lokalizacji:
Nie; szykość faksu: Nie

Cechy inteligentnego oprogramowania
faksowego

Bez faksu

Typy papieru Zwykły papier, papier fotograficzny, papier broszurowy

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.; Nie dotyczy Folie przezroczyste; Do 5
kopert Koperty; Do 20 kart Karty; Do 20 arkuszy papier fotograficzny
Pojemność wyjściowa: Do 25 ark., Do 5 kopert
: Nie dotyczymaksymalnie: Do 25 ark.
Drukowanie dwustronne: Ręczny (z obsługą przez sterownik)
ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Nie dotyczy

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 V1N03B: Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2630; Oryginalny, czarny,
konfiguracyjny wkład atramentowy HP 304 (ok. 120 stron); Oryginalny,
trójkolorowy, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 304 (ok. 100 stron);
Ulotka ostrzegawcza dot. atramentu; Przewód USB; Przewód zasilający;
Informacje na temat pojemności i wydajności wkładów atramentowych są
dostępne na stronie http://hp.com/go/learnaboutsupplies

Materiały eksploatacyjne N9K05AE Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 304 Ok. 100 stron
N9K06AE Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304 Ok. 120 stron
N9K07AE Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 304XL Ok. 300 stron
N9K08AE Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304XL Ok. 300 stron

Zgodne systemy operacyjne Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy); Windows
Server 2008 R2 lub nowszy (za pomocą wiersza polecenia instalatora); OS X
v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 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, przeglądarka Microsoft® Internet Explorer.
Windows Vista (tylko 32-bitowy): procesor 32-bitowy (x86) 800 MHz, 2 GB
wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem, port USB, przeglądarka Microsoft® Internet Explorer 8. Windows
XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy): dowolny procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® lub procesor zgodny z taktowaniem 233 MHz, 850 MB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem,
port USB, przeglądarka Internet Explorer 8.
Mac: OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; 1 GB
wolnego miejsca na dysku twardym; Dostęp do Internetu

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) Minimalnie: 425 x 304 x 149 mm; maksymalnie: 425 × 547,7 × 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)
typ zasilacza: Wewnętrzny

Certyfikacje 2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; ICES-003; Wydanie 4 klasa B;
EAC (Rosja)
Certyfikat ENERGY STAR®: Tak

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja Roczna, ograniczona gwarancja na sprzęt; Całodobowa pomoc techniczna,
przez 7 dni w tygodniu

Serwis i wsparcie UG187E, trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą dla urządzeń
wielofunkcyjnych
UG062E, trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą dla urządzeń
wielofunkcyjnych w następnym dniu
UG235E, trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego
dla urządzeń wielofunkcyjnych

Przypisy
1 Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących drukowania lokalnego znajdują się na stronie hp.com/go/mobileprinting.; 2 Wymaga pobrania aplikacji mobilnej All-in-One Printer Remote. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych i drukarek
znajduje się na stronie http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.; 3 Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowe informacje
znajdują się na stronie http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.; 4 Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 65/304XL w porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi HP 65/304. Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies.
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