
Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP
DeskJet GT 5820
SystemHP Ink Tank. Wyjątkowo niski koszt wydruku 1 strony1.
Drukowanie wysokonakładowe.

Ta bezprzewodowa i kompleksowa
metoda umożliwia drukowanie
tysięcy stron2 przy zachowaniu
niezwykle niskiego kosztu w
przeliczeniu na arkusz1. Łatwo
dostępny, uniemożliwiający
rozlanie system uzupełniania
atramentu3 oznacza mniej
bałaganu oraz wyjątkową jakość i
niezawodność dostosowaną do
wszystkich Twoich potrzeb w
kwestii druku wysokonakładowego.
Najważniejsze wydarzenia

● Drukowanie bezprzewodowe i mobilne

● Szybka i łatwa instalacja

● Wysoka jakość i bardzo wydajne atramenty

● Czyste i łatwe uzupełnianie

● Ekstremalnie niski koszt druku

Więcej stron za tę samą kwotę
● Drukuj duże nakłady przy ekstremalnie niskich kosztach w przeliczeniu na stronę1 dzięki

systemowi zbiornika z atramentem (wysoka pojemność zbiornika).

● Drukuj tysiące stron dzięki zbiornikom atramentu o dużej pojemności – po prostu dodaj
więcej atramentu, gdy jego poziom będzie niski.

● Drukuj nawet do 8000 stron z zestawem butelek z kolorowym atramentem HP lub do
5000 stron z butelką z czarnym atramentem HP2.

Bez bałaganu. Bez stresu.
● Możesz z łatwością kontrolować poziomy atramentów i wymieniać oryginalne wkłady

atramentowe HP, kiedy tylko zechcesz.

● Przezroczyste zbiorniki atramentu zapewniają poczucie pewności.

● Wszystkie te funkcje można skonfigurować w bardzo łatwy sposób. Co więcej,
urządzenie jest standardowo wyposażone w butelki z oryginalnymi atramentami HP
niezbędnymi do rozpoczęcia pracy.

Wyjątkowa jakość HP
● Niezawodne wydruki z wyraźnym, ostrym tekstem i żywymi grafikami na wszystkich

materiałach marketingowych – za każdym razem.

● Drukuj codzienne dokumenty z ostrzejszymi liniami, ciemniejszymi obszarami czarnymi i
mniejszą ilością smug na papierach ColorLok®4.

● Oryginalne atramenty HP pozwalają na wykonywanie odpornych na blaknięcie i
działanie wody5 zdjęć, które przetrwają dekady.

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

Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych
● Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów6.

● Szybkie rozpoczęcie drukowania i nawiązanie połączenia dzięki łatwej konfiguracji z
poziomu smartfona, tabletu lub komputera7.

● Podłącz smartfon lub tablet bezpośrednio do drukarki i drukuj z łatwością bez
konieczności nawiązywania połączenia z siecią8.

● Zarządzaj zadaniami drukowania i skanowania bez zatrzymywania się dzięki bezpłatnej
aplikacji mobilnej HP All-in-One Printer Remote9.



Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet GT 5820

Dane techniczne
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, funkcje sieciowe

Prędkość druku Do 8 str./min ISO w czerni (A4); Do 5 str./min ISO w kolorze (A4)
pierwsza wydrukowana strona:W ciągu zaledwie 13 s w czerni (A4, tryb
gotowości) ;W ciągu zaledwie 17 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: 3 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: Tak, do 210 x 297 mm (A4)

Liczba wkładów drukujących 1 butelka z czarnym atramentem, zestaw 3 butelek z kolorowymi atramentami

Możliwość drukumobilnego HP ePrint

Normatywnymiesięczny cykl pracy Do 1000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 400 do 800

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Nie

Szybkość procesora 360 MHz

Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetlacz ikonowy LCD

Obsługiwana wielozadaniowość Nie

Możliwość pracy bezprzewodowej Tak

Sieci i łączność Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0

Możliwości pracy w sieci Brak

Pamięć Standardowo Zintegrowana; maksymalnie Zintegrowana

Ustawienia kopiarki Automatyczne powiększanie; Maksymalna liczba kopii: Do 9 kopii;
Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600x300 dpi; Rozdzielczość kopiowania,
kolorowy tekst i grafika: Maks. 600x300 dpi; Skala zmiany rozmiarów w
kopiarce: dopasuj do strony

Prędkość kopiowania 7 kopii/min czarny ISO (A4), 2 kopie/min kolorowy ISO (A4)

Dane techniczne skanera Typ skanera: Płaski; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby skanowania:
Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Photosmart; 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

Cechy inteligentnego oprogramowania
faksowego

Nie

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

Rozmiary nośników wspierany A4; A6; B5; Koperta DL; nietypowe: 76,2 × 127 do 215 × 355 mm

Obsługa nośników Pojemność podajników: Do 60 ark.; Nie Folie przezroczyste; Do 5 kopert
Koperty; 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)
ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Nie

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 X3B09A: Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet GT 5820; Butelka z
oryginalnym czarnym atramentem HP GT51 (90CC); Butelka z oryginalnym
błękitnym atramentem HP GT52 (70CC); Butelka z oryginalnym purpurowym
atramentem HP GT52 (70CC); Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP
GT52 (70CC); Czarny, 5000 stron; Kolorowy, 8000 stron; Płyta CD z
oprogramowaniem; Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający; Przewód USB

Materiały eksploatacyjne M0H57AE Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT51 ok. 5000 stron
M0H54AE Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52 ok. 8000
stron
M0H55AE Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52 ok. 8000
stron
M0H56AE Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52 ok. 8000 stron

Zgodne systemy operacyjne Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®; OS X
El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
v10.8 Mountain Lion

Minimalne wymagania systemowe Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem,
port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB
wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
internetem, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8
Mac: Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9), 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, wymagane połączenie z
internetem, port USB

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Printer, HP Update, HP Photo Creations

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) Minimalnie: 525 × 310 × 158 mm; maksymalnie: 525 × 553,5 × 256,6 mm

Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.) 591 × 396 × 203 mm

Masa drukarki 4,67 kg

Waga z opakowaniem (brutto) 5,88 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: 6,0 B(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 47 dB

Zasilanie wymagania: Napięcie wejściowe: 200–240 V pr. zm. (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
zużycie: 10 W (maks.), 0,07 W (urządzenie wyłączone), 2,1 W (tryb gotowości),
0,88 W (tryb uśpienia)
typ zasilacza: Wewnętrzny

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 61000-3-3:2013; GOST (Rosja)
Certyfikat ENERGY STAR®: Tak

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja Roczna gwarancja na sprzęt; wsparcie internetowe przez całą dobę 7 dni w
tygodniu z poziomu strony hp.com/support

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
(UG187E: Wszystkie kraje regionu EMEA, z wyjątkiem krajów Bliskiego
Wschodu, Afryki, Republiki Południowej Afryki, Izraela, Turcji, UG062E: Austria,
Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia,
Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja,
Węgry, Polska, Słowacja, UG235E: kraje Bliskiego Wschodu, Afryka, Republika
Południowej Afryki, Izrael, Turcja)

Przypisy
1 Butelki z atramentem HP w porównaniu z wkładami atramentowymi HP. Koszt w przeliczeniu na stronę na podstawie szacowanej wydajności druku w czerni i w kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) w oparciu o metodologię HP i druk ciągły stron testowych 
ISO/IEC 24712. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Część atramentu z dołączonych butelek jest zużywana przy uruchamianiu drukarki. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można 

znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Średnia wydajność butelki podczas druku w czerni i kolorze (kompozyt błękitu/purpury/żółci) w oparciu o metodologię HP i druk ciągły stron testowych ISO/IEC 24712. Do wydrukowania 8000 kolorowych stron 
testowych wymagana jest dodatkowa butelka z czarnym atramentem. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Część atramentu z dołączonych butelek jest zużywana przy uruchamianiu drukarki. Więcej 
informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Jeżeli użytkowanie odbywa się zgodnie z instrukcjami konfiguracji.; 4 Na podstawie wewnętrznych testów HP dotyczących oryginalnych czarnych 
atramentów pigmentowych HP na papierze ColorLok®. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printpermanence.; 5 Informacje o wodoodporności oparte na wewnętrznych testach przeprowadzonych przez HP zgodnie z normą ISO 18935 z 
użyciem oryginalnych atramentów HP na papierach fotograficznych HP. Dane dotyczące trwałości obrazu opierają się na wykorzystaniu oryginalnych atramentów HP oraz druku na papierze fotograficznym HP. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/printpermanence.; 6 Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie hp.com/go/mobile printing.; 7 Rozwiązanie wymaga pobrania aplikacji HP All-in-One Printer Remote na urządzenia przenośne i jest 
kompatybilne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad Air®, iPod® oraz z urządzeniami przenośnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna na stronie
hp.com/go/mobileprinting.; 8 Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być podłączone bezpośrednio do sieci bezprzewodowej urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obsługą bezpośrednich połączeń bezprzewodowych. W zależności od 
urządzenia przenośnego może być również wymagana aplikacja lub sterownik. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting.; 9 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.

http://www.hp.com/pl
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