
HP Deskjet Ink Advantage F735

To wszechstronne urządzenie umożliwia szybkie i łatwe drukowanie, skanowanie i
kopiowanie, a także zmniejsza koszty dzięki tanim wkładom atramentowym HP Deskjet o
dużej pojemności. Wyjątkowe połączenie dostępności i jakości HP.

HP Deskjet Ink Advantage F735 opracowano z myślą o użytkownikach indywidualnych i biurach domowych potrzebujących
szybkiego i łatwego w obsłudze urządzenia wielofunkcyjnego o korzystnym wskaźniku wartość/cena dzięki oryginalnym tanim
wkładom atramentowym.

Można zaoszczędzić na kosztach drukowania i kopiowania dzięki niezwykle tanim wkładom atramentowym HP Deskjet o dużej
pojemności.
Wyjątkowe połączenie jakości HP i niskich kosztów dzięki niezwykle tanim wkładom atramentowym HP Deskjet. Wkłady
atramentowe o dużej pojemności umożliwiają drukowanie maksymalnie 600 stron w czerni laserowej jakości oraz maksymalnie
250 stron w niezwykle żywych barwach1. Małe kropelki atramentu HP umożliwiają drukowanie i kopiowanie z prędkością 28
str./min w czerni i 22 str./min w kolorze oraz uzyskanie wyraźnych szczegółów na zdjęciach. Szybkie kopiowanie i łatwe
skanowanie bez użycia komputera. Drukowanie z marginesami lub bez w formatach 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama, A4 i
innych.

Wydajne i niezawodne drukowanie z HP — najbardziej niezawodną marką drukarek na świecie2.
Stała niezawodność i wydajność niezwykle trwałego urządzenia wielofunkcyjnego HP Deskjet. Najbardziej niezawodna na
świecie, wybrana przez konsumentów marka drukarek HP2 daje użytkownikom poczucie bezpieczeństwa. Ponad 200 milionów
użytkowników z całego świata zaufało sprawdzonej wydajności urządzeń HP Deskjet. Użytkownicy mają całkowite zaufanie
również do wkładów atramentowych HP Deskjet — każdy z nich jest całkowicie nowy i zapewnia wyjątkową wydajność
drukowania bez smug i zacieków.

Wszystkie funkcje potrzebne do łatwego drukowania i wydajnego zarządzania materiałami eksploatacyjnymi.
Intuicyjny kreator konfiguracji ułatwia rozpoczęcie pracy. Drukowanie za pomocą intuicyjnego oprogramowania jest niezwykle
łatwe. Można sprawdzać poziom zużycia materiałów ekspoatacyjnych za pomocą wskaźnika poziomu atramentu oraz
oszczędzać atrament i papier dzięki przyciskowi anulowania drukowania. Oprogramowanie HP Smart Web Printing3 służy do
drukowania z Internetu i automatycznie dostosowuje rozmiar stron internetowych do formatu papieru, nie ma więc już problemu z
obciętymi brzegami. Niewielka konstrukcja i składany podajnik papieru pozwalają ustawić drukarkę niemal w każdym miejscu.

1 Wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników: więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2 Zgodnie z wyborem konsumentów: www.hp.com/eur/idea
3 Brak zgodności z systemami operacyjnymi Windows 2000 i Macintosh.



Intensywne i trwałe kolory

Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 28 str./min Do 9 str./min Do 2,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 22 str./min Do 6,5 str./min Do 2,5 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie 29
sekund

W ciągu zaledwie 71
sekund

Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.

Jakość druku W czerni: Rozdzielczość w czerni do 600 dpi, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze
z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi

Druk bez marginesów Tak (aż do panoramy, A4 i wiele więcej)
Języki drukowania HP PCL 3 GUI

Skanowanie Rozdzielczość: Optyczny: Do 1200 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 215 x 297 mm
Prędkość skanowania: Kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm do Microsoft® Word: mniej niż 48 sekund; Pełna strona tekstu do
Microsoft® Word: mniej niż 24 sekund; podgląd: mniej niż 14 sekund (prędkość skanowania zależy od złożoności dokumentu)
Typ: Płaski; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.1; Technologia skanowania: CIS; Skala szarości:
256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal

Czarny tekst, A4: Do 28 kopii/min Do 8,5 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 22 kopii/min Do 5,5 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Do 600 x 600 dpi; Wiele kopii: Maks. 9 (za pomocą panelu sterowania), maks. 99 (za pomocą
oprogramowania); Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%

Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 3000 stron

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia do przeźroczy, etykiety, karty, nośniki HP Premium,
nośniki do nadruków na koszulki

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Nie

Formaty nośników Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (220 x 110 mm), 100
x 300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, nietypowe: od 76 x 127 do 216 x 762 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4, legal, koperty: od 70 do 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; fotografie: do 280 g/m²
Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 80 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 80, Koperty: Do 10, Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 20, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 15
Drukowanie dwustronne Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 100–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maks. 1 A; Napięcie wejściowe: 100–240 V

(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maks. 1 A, Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: Maksymalnie 17 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 4 W (tryb gotowości), maksymalnie 3 W (tryb

uśpienia), maksymalnie 1 W (urządzenie wyłączone)
Interfejsy USB 2.0
Pamięć Standardowo: 16 MB; Maksymalnie: 16 MB
Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 438 x 391 x162 mm, z uniesionymi podajnikami: 438 x 290 x 162 mm, w opakowaniu: 475 x 195 x 335

mm
Waga Bez opakowania: 4,9 kg, w opakowaniu: 6,4 kg
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach
Możliwości sieciowe Brak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home (SP1), XP Professional, XP Professional x64, 2000 (SP4); Mac OS X v10.5

lub nowszy. Microsoft® Windows® 2000 i XP x64 są obsługiwane tylko przez sterowniki druku; W przypadku systemów
Microsoft® Windows® 2000, XP x64 i Mac OS X aplikacje HP Smart Web Printing i HP Photosmart Essential Software są
niedostępne

ENERGY STAR Tak
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu

produktu
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
CB727A Urządzenie wielofunkcyjne HP

Deskjet Ink Advantage F735,
czarny wkład atramentowy HP

703, trójkolorowy wkład
atramentowy HP 703,

oprogramowanie HP Photosmart
Essential, instrukcja instalacyjna,

instrukcja obsługi, zasilacz,
kabel zasilania

Akcesoria
Q6264A Przewód HP USB o dużej szybkości

(1,8 m/6 stóp)
C6520A Przewód 2.0 (a-b) USB HP 3 metry

Materiały eksploatacyjne
CD887AE Czarny wkład atramentowy HP

Deskjet 703
CD888AE Trójkolorowy wkład atramentowy

Deskjet HP 703

nośniki
CHP150 Papier HP Home i Office — 500

arkuszy/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papier do drukarek atramentowych

HP Professional matowy - 150
ark./A4/210 x 297 mm

Q8691A Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 arkuszy/10 x 15

cm bez marginesów

Serwis i wsparcie
UG063E HP Care Pack, wymiana
urządzenia w następnym dniu roboczym, 3
lata
UG188E HP Care Pack, wymiana
urządzenia (standardowy cykl obsługi), 3
lata
UG236E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG236E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,
Czechy, Słowacja, Węgry.
UG063E/UG188E: pozostałe kraje
europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników

i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.pl
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