
HP DeskJet 3760 All-in-One Printer (T8X19B)

Opis
Wydajność w przystępnej cenie, drukowanie mobilne i żywe kolory
dzięki najmniejszemu urządzeniu wielofunkcyjnemu na świecie.[2]

Zyskaj niezwykłą wydajność druku mimo niewielkich wymiarów
urządzenia i poczuj niezależność zapewnianą przez bezprzewodowe
drukowanie, skanowanie i kopiowanie niemal z każdego urządzenia
przenośnego.[1] To najmniejsze urządzenie wielofunkcyjne na
świecie[2] zmieści się praktycznie wszędzie i ozdobi każdą
przestrzeń, a wszystko to w korzystnej cenie.

Dzięki subskrypcji Instant Ink nigdy nie
zabraknie Ci atramentu[3]

Zarejestruj się w Instant Ink, aby uzyskać
atrament oraz bezproblemową dostawę i
recykling, oszczędzając do 70%.[4]

Dostosowane do Twojego budżetu i
Twoich potrzeb

Szybkie i łatwe bezprzewodowe drukowanie,
skanowanie i kopiowanie dowolnych
materiałów za pomocą urządzenia
wielofunkcyjnego w korzystnej cenie.

Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne
oferujące duże możliwości

Zyskaj więcej przestrzeni i niezbędną
wydajność dzięki najmniejszemu urządzeniu
wielofunkcyjnemu na świecie.[2]

Szybkie drukowanie bezpośrednio z
urządzenia przenośnego

Najłatwiejszy sposób na drukowanie
dokumentów, zdjęć i innych materiałów za
pomocą urządzeń z systemem Windows lub
Android oraz urządzeń rmy Apple.[9,10]



Właściwość

Łatwe drukowanie przenośne dzięki rozwiązaniom
rmy HP[13]

Drukuj bez ograniczeń[14]

Drukowanie w podróży dzięki usłudze HP ePrint[15] Zmniejsz wydatki na atrament nawet o 70%[3]

[1] Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub
bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Drukowanie zdalne wymaga połączenia
internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania
oraz informacje na temat tego, czy wymagana jest aplikacja, można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[2] Najmniejsze na świecie wymiary w swojej klasie w porównaniu tylko do wymiarów większości maszyn
atramentowych All-in-one na świecie w cenie poniżej 250 EUR; wewnętrzne badania HP specyfikacji
opublikowanych przez producentów maszyn na dzień 1 lipca 2018 r. i lipca 2018 r. Badanie Keypoint
Intelligence – Buyers Lab na zlecenie HP. Udział w rynku podany przez IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals
Tracker. Wymiary zmierzone dla drukarek HP DeskJet z serii 3700 wynoszą 403 mm × 177 mm × 141 mm
(szer. × głęb. × wys.), a objętość 10 057 671 milimetrów sześciennych. Szczegółowe informacje są dostępne
na stronach http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims i
http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.

[3] Rozwiązanie jest zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad
Air®, iPod® 5G z systemem iOS 7 lub nowszym oraz z urządzeniami przenośnymi z systemem Android™
4.0.3 lub nowszym. Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia przenośnego.
Obsługa skanowania przez urządzenia przenośne jest możliwa w przypadku modeli, których aparat
fotograficzny ma rozdzielczość co najmniej 5 megapikseli i funkcję automatycznej regulacji ostrości.

[4] Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 304XL w porównaniu ze standardowymi wkładami
atramentowymi HP 304. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[9] Rozwiązanie wymaga pobrania aplikacji HP All-in-One Printer Remote na urządzenie przenośne i jest
zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad Air®, iPod® oraz
urządzeniami przenośnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Pełna lista obsługiwanych systemów
operacyjnych jest dostępna na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[10] Apple AirPrint™, supported on iPhones®, iPads®, and iPods® using iOS v4.2 and higher. Android™ in-
OS printing supported on Android devices using OS v4.4 and higher and may require the installation of the HP
printer service plug-in from the Google™ play store. Windows® in-OS printing supported on Windows®
8/10 and Windows® Mobile 10 smartphones and tablets. Remote printing requires an internet connection to an
HP web-connected printer. For details on how to print, including whether an app is required, see
http://www.hp.com/go/mobileprinting.



Specykacje

Jakość druku w czerni (tryb best) Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi

Jakość druku w kolorze
(najwyższa)

Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z
komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi

Prędkość druku w czerni (ISO, A4) Do 8 str./min

Szybkość druku w kolorze (ISO) Do 5,5 str./min

Prędkość druku Drukowanie z szybkością do 8 str./min w czerni i 5,5 str./min w kolorze

Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, funkcje sieciowe

Drukowanie dwustronne Ręczne (obsługa sterownika zapewniona)

Normatywny cykl pracy
(miesięcznie, format A4)

Do 1000 stron

Funkcje inteligentnego
oprogramowania do drukarki

Manualny druk dwustronny

Zaawansowane funkcje
skanowania

Brak

Funkcje inteligentnego
oprogramowania do obsługi faksu

Nie

Technologia funkcji oszczędności
energii

Technologia automatycznego wyłączania HP

Kasety wymienne

N9K06AE HP 304 Black Original Ink Cartridge (~120 pages); N9K05AE HP
304 Tri-colour Original Ink Cartridge (~100 pages); N9K08AE HP 304XL
Black Original Ink Cartridge (~300 pages); N9K07AE HP 304XL Tri-colour
Original Ink Cartridge (~300 pages); For ink volume and page yield
information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Obsługiwane materiały
eksploatacyjne

Urządzenie spełniające wymagania usługi HP Instant Ink

Łączność, tryb standardowy 1 port Hi-Speed USB 2.0

Możliwości sieciowe Tak, przez wbudowany moduł bezprzewodowy 802.11b/g/n

Możliwość pracy bezprzewodowej Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

Możliwość druku mobilnego HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing

Protokoły sieciowe, obsługa TCP/IP

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

Zgodne systemy operacyjne
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP SP3 (32-bitowy); Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9
Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Specykacje dotyczące
zrównoważonego wpływu

Nie

Certykat Energy Star Nie

Standardowe funkcje cyfrowej
dystrybucji dokumentów

Nie



Format pliku zawierającego
zeskanowany obraz

Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif)

Tryby inicjacji skanowania Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Photosmart

Technologia skanowania Czujnik CIS

Typ skanera Podajnik dokumentów (pojedyncze kartki)

Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetlacz ikonowy

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x
wys.)

403 × 177 × 141 mm

Waga 2,33 kg

Zużycie energii 0,06 W (wyłączone), 2,2 W (oczekiwanie), 0,69 W (uśpienie)[5]

Typ zasilacza Wbudowany zasilacz

Zawartość opakowania

HP DeskJet 3760 All-in-One Printer; HP 304 Setup Black Ink Cartridge
(~105 pages); HP 304 Setup Tri-color Ink Cartridge (~100 pages); Setup
poster; Power cord; For ink volume and page yield information, please visit
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Usługi (Care Pack)

UG187E: Trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na
urządzenie wielofunkcyjne;UG062E: Trzyletni pakiet HP Care Pack z
wymianą na urządzenie wielofunkcyjne w następnym dniu;UG235E:
Trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego
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)

Gwarancja producenta

Produkt objęty roczną pomocą techniczną; Roczna ograniczona gwarancja
na sprzęt; Dostęp do internetowych usług pomocy technicznej,
oferowanych przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia za
pośrednictwem serwisu http://www.hp.com/support/dj3700



Dodatkowe specykacje

Ciśnienie akustyczne 48 dB

Docelowa liczba użytkowników i
liczba wydruków

Dla zespołów liczących do 3 użytkowników; Maks. 200 str./miesiąc

Dodatkowe informacje o HP http://www.hp.com.pl

Dodatkowe informacje o HP w
różnych krajach

http://www.hp.com/pl

Dopuszczalna wilgotność
względna podczas eksploatacji

Wilgotność względna od 15 do 80% (bez kondensacji)

Dopuszczalna wysokość podczas
eksploatacji (n.p.m.)

3 048 m

Dostosowany do pracy w sieci Standardowo (wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n)

Dołączone sterowniki do drukarki HP PCL 3 GUI

Druk bez marginesów Nie

Druk kolorów Tak

Format skanowania, maksymalny 216 x 297 mm

Funkcja HP automatycznego
łączenia z siecią bezprzewodową

Tak

Funkcja HP ePrint Tak

Gniazda pamięci Brak

Gramatura nośników, obsługiwana A4: Od 60 do 90 g/m²; Koperty HP: Od 75 do 90 g/m²; Karty HP: do 200
g/m²; Papier fotograczny HP 10 x 15 cm: do 300 g/m²

Gramatura nośników, zalecana 75 g/m²

Informacje o standardowej
pamięci

Brak możliwości modernizacji

Języki drukowania HP PCL 3 GUI

Kabel w zestawie Nie, kabel USB należy zakupić osobno

Kodowanie koloru 24-bitowa

Kopie, maks. Do 9 kopii

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach

Liczba wkładów drukujących 2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Logo technologii druku 2 Publication logos/MacColour.jpg

Logo technologii druku 3 Publication logos/USBhiColour.jpg

Logo technologii druku 4 Publication logos/Energy Star_NEW.jpg

Logo technologii druku 5 Publication logos/WiFi.jpg

Logo technologii druku 6 Publication logos/Mopria logo.jpg

Logo technologii druku 7 Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg



Maks. format skanowania
(automatyczny podajnik
dokumentów)

216 x 355 mm

Maks. pojemność odbiornika
(etykiety)

Do 25 arkuszy

Maks. pojemność odbiornika
(karty)

Do 20 kart

Maks. pojemność odbiornika
(koperty)

Do 5 kopert

Maks. pojemność odbiornika
(papier fotograczny)

Do 20 arkuszy

Maks. pojemność podajnika
(papier fotograczny)

Do 20 arkuszy

Maks. pojemność podajnika
(zdjęcia 10x15)

Do 20 arkuszy

Maksy. pojemność odbiornika
(koperty)

Do 5 kopert

Maksymalna liczba drukowanych
kolorów

4

Maksymalna pojemność
odbiornika (arkusze)

Do 25 arkuszy

Maksymalna pojemność podajnika
(arkusze)

Do 60 arkuszy

Maksymalna pojemność podajnika
(etykiety)

Do 10 arkuszy

Maksymalna pojemność podajnika
(karty)

Do 20 kart

Maksymalna pojemność podajnika
(zdjęcia w formacie 10x15 cm)

Do 20 arkuszy

Maksymalna wielkość pamięci Zintegrowana pamięć DDR1 64 MB

Maksymalny obszar zadruku 216 x 355 mm

Margines dolny (A4) 12,7 mm

Margines górny (A4) 3 mm

Margines lewy (A4) 3 mm

Margines prawy (A4) 3 mm

Marka podrzędna DeskJet

Minimalne wymagania systemowe

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na
dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port
USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie
internetowe, port USB, Internet Explorer 8; system Windows XP SP3 lub
nowszy: tylko 32-bitowy, dowolny procesor Intel Pentium II, Celeron lub
zgodny procesor 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port USB, Internet
Explorer 8



Minimalne wymagania systemowe
dla komputerów Macintosh

OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB
wolnego miejsca na dysku twardym; Internet; USB

Możliwość kopiowania w kolorze Tak

Najważniejsze funkcje Skanowanie do poczty elektronicznej / pliku PDF; Drukowanie dwustronne

Nośniki
Papier zwykły, matowy papier broszurowy, błyszczący papier broszurowy,
papier fotograczny, koperty oraz inny specjalistyczny papier do drukarek
atramentowych

Numer UPC (ABT) 195697692550; (BEV) 193015105355

Obsługa standardu PictBridge Nie

Obsługa trybu "podłącz i pracuj" Automatyczne łączenie bezprzewodowe

Obsługiwana wielozadaniowość Nie

Obsługiwane arkusze do próbnych
wydruków fotogracznych

Nie

Obsługiwane drukowanie zdjęć z
klatek wideo

Nie

Obsługiwane formaty nośników A4, A6, B5, koperty DL (uwaga: obsługiwanych jest wiele innych formatów
nośników – wszystkie rozmiary od 76,2 × 127 do 215,9 × 355,6 mm)

Obsługiwane karty pamięci Brak

Obsługiwane telefony z aparatem Nie

Obsługiwany format pliku PDF; JPG

Opcje serwisu i pomocy
technicznej

Przygotuj się i unikaj niespodziewanych kosztów podczas ulepszania oraz
rozszerzania ochrony poza standardową limitowaną gwarancję dzięki HP
Care Pack. Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/carepack-
services

Oprogramowanie serwisowe

Dzięki usługom, oprogramowaniu, rozwiązaniom i pomocy technicznej HP
można spokojnie użytkować posiadany sprzęt HP i zapewnić jego ochronę;
Roczna pomoc techniczna; Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt;
Dostęp do internetowych usług pomocy technicznej, oferowanych przez
całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, za pośrednictwem serwisu
http://www.hp.com/support/dj3700; Aby zapewnić większy komfort
korzystania z posiadanego produktu, prosimy dokonać rejestracji pod
adresem http://www.register.hp.com

Pamięć Zintegrowana pamięć DDR1 64 MB

Panel sterowania

7 kontrolek: poziom atramentu, gotowość do kopiowania, usługi
internetowe (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Uwaga; 8 przycisków: anulowanie,
wznawianie, informacje, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, usługi internetowe, kopiowanie
w kolorze, kopiowanie w czerni

Partnerstwo na rzecz zgodności Brak

Podajnik kopert Nie

Podajniki papieru, maks. 1

Podajniki papieru, standardowo 1

Podawanie nośników, wykańczanie
dokumentów

Podawanie arkuszy

Pojemność podajników Do 60 arkuszy



Pojemność zasobnika
wyjściowego

Do 25 arkuszy

Porty 1 port Hi-Speed USB 2.0

Poziom mocy akustycznej
(aktywna, drukowanie)

6,2 B(A) tryb normalny; 5,5 B(A) tryb cichy

Poziom mocy akustycznej
(podczas kopiowania)

6,0 B(A)

Poziomy skali szarości 256

Precyzyjne wyrównanie w pionie 0,042 mm

Przystawka do skanowania
przezroczy (obsługiwana)

Nie

Prędkość druku w czerni (ISO) Do 8 str./min

Prędkość druku w czerni (tryb
draft, A4)

Do 19 str./min

Prędkość druku w kolorze (ISO) Do 5,5 str./min

Prędkość druku w kolorze (jakość
normalna, zdjęcia 10 × 15)

Zaledwie 65 sekund

Prędkość druku w kolorze (jakość
normalna, zdjęcia 4 × 6)

Zaledwie 65 sekund

Prędkość druku w kolorze (jakość
robocza, A4)

Do 15 str./min

Prędkość kopiowania w czerni
(maks., A4)

Do 4 kopii/min

Prędkość kopiowania w kolorze
(maks., A4)

Do 2,5 kopii/min

Rozdzielczość kopii (graka w
czerni)

Do 300 × 300 dpi

Rozdzielczość kopii (tekst w
czerni)

Do 300 × 300 dpi

Rozdzielczość kopiowania (tekst i
graka w kolorze)

Do 300 × 300 dpi

Rozdzielczość skanowania,
optyczna

Do 600 dpi

Rozdzielczość skanowania,
sprzętowa

Do 1200 dpi

Rozmiary nośników, do
dostosowania

Od 76 x 127 do 216 x 356 mm

Skanowanie w kolorze Tak

Standardowa pojemność
odbiornika (etykiety)

Do 10 arkuszy

Standardowa pojemność
odbiornika (karty)

Do 20 kart



Standardowa pojemność
odbiornika (koperty)

Do 5 kopert

Standardowa pojemność
odbiornika papieru

Odbiornik na 25 arkuszy

Standardowa pojemność
podajnika (karty)

Do 20 kart

Standardowa pojemność
podajnika (koperty)

Do 5 kopert

Standardowa pojemność
podajnika papieru

Podajnik na 60 ark.

Szybkość kopiowania w czerni
(ISO)

Do 5,5 kopii/min

Szybkość kopiowania w kolorze
(ISO)

Do 3 kopii/min

Szybkość procesora 360 MHz

Technologia druku Ink

Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP

Typy atramentów Atrament barwnikowy (kolorowy); Atrament pigmentowy (czarny)

Ustawienia kopiarki Funkcja „Zmniejsz, aby dopasować” (nie obsługuje automatycznego
powiększania)

Usługa Instant Ink Kwalikujące się HP Instant Ink / Zaoszczędź do 70% na atramencie. Więcej
informacji można znaleźć na stronie http://www.hpinstantink.com

Waga w opakowaniu (brutto) 3,34 kg

Wersja sterownika Twain Wersja 2.1

Wsparcie techniczne urządzeń
pamięci masowej i druku
bezpośredniego

Brak obsługi urządzeń pamięci masowej

Wydajność wkładów
(konguracyjnych / z zestawu)

~105 pages black, ~100 pages tri-color

Wydruk pierwszej strony w czerni
(A4, po wyjściu ze stanu
gotowości)

W ciągu zaledwie 15 s

Wydruk pierwszej strony w
kolorze (format A4, po wyjściu ze
stanu gotowości)

W ciągu zaledwie 18 s

Wymiary maksymalne (szer. x głęb.
x wys.)

403 × 451 × 264 mm

Wymiary opakowania (szer. x głęb.
x wys.)

450 × 175 × 246 mm

Wymiary z podajnikami (szer. x
głęb. x wys.)

403 × 177 × 141 mm

Wysokość przechowywania 4 572 m

Zakres temperatur podczas
eksploatacji

od 5 do 40ºC



Zakres temperatur składowania od -40 do 60ºC

Zakres wilgotności po wyłączeniu Wilgotność względna od 5 do 90% (bez kondensacji)

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

Od 50 do 200

Zalecany zakres temperatur
podczas eksploatacji

15–30ºC

Zalecany zakres wilgotności
otoczenia podczas pracy

Wilgotność względna od 20 do 80%

Zasilanie Napięcie wejściowe: 200–240 V, pr. zm. (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)

Zdjęcie (zdjęcie produktu, jpg,
70x100)

Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Zdjęcie arkusza danych 5 Publication logos/Ultra-compact_thin_icon.jpg

Zdjęcie zestawu danych 1 Publication photos/HP DeskJet 3760 AiO Printer_Lhasa
WL_T8X19B_main.jpg

Zdjęcie zestawu danych 2 Publication photos/HP DeskJet 3760 AiO Printer_Lhasa
WL_T8X19B_secondary1.jpg

Zdjęcie zestawu danych 3 Publication photos/HP DeskJet 3720_wap.jpg

Zdjęcie zestawu danych 4 Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg

Zgodność z produktami Mac Tak

Zwiększona rozdzielczość
skanowania

Do 1200 dpi

Średnie zużycie energii 0,026 kWh/tydzień (na podstawie danych uzyskanych od klientów
korzystających z drukarki przez 15 sekund dziennie)

[5] Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać
napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.



★ : Zalecane

Atrament/toner/papier/materiały eksploatacyjne dla drukarek

Materiały eksploatacyjne - wkłady atramentowe

Systemy atramentowe i atramentowe wkłady drukujące HP
2-pak czarnych/trójkolorowych oryginalnych tuszów HP 304 3JB05AE  

HP Instant Ink Prepaid Card ($6) - 15/50/100/300-page Plan 3JB22AC  

HP Instant Ink Prepaid eCode ($5) - 50/100/300/700-page Plan 3YN14AN  

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304 N9K06AE  

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 304XL N9K08AE  

Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 304 N9K05AE  

Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 304XL N9K07AE  

Papier HP do drukarek atramentowych

Papier fotograczny HP Inkjet
Matowy papier fotograczny HP – 25 ark. / 10 × 15 cm 7HF70A  

Papier HP Professional
Papier matowy do drukarek atramentowych HP Inkjet i PageWide Professional
Business – A4, 180 g/m²

7MV79A  

Papier wielozadaniowy HP

Papier uniwersalny HP Professional
Papier HP Inkjet i PageWide Professional Business – A3, błyszczący, 180 g/m² 7MV84A  

Papier HP Inkjet, PageWide i Laser Professional Business – A4, błyszczący,
180 g/m²

3VK91A  



★ : Zalecane

Usługi

Usługi HP Care Pack

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services
HP 2 year Care Pack w/Standard Exchange for Multifunction Printers UG211E  

HP 4 year Care Pack w/Return to Depot Support for Multifunction Printers UH579E  

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 1 rok UG124E  

Standardowa wymiana sprzętu HP, 3 lata (tylko klienci indywidualni w regionie
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)

UG187E  

Usługa w punkcie serwisowym HP, 3 lata UG235E  

Wymiana sprzętu w następnym dniu, 3 lata (produkty konsumenckie) UG062E  

Zastrzeżenie — Prawa autorskie

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich rma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym
dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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