
Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP
DeskJet Ink Advantage 5275
Możliwość podłączenia i tworzenia, niski koszt druku, wszechstronna wydajność.

Obsługa wszystkich zadań i
ekonomiczne wydruki. Konfiguracja,
podłączanie i drukowanie
bezpośrednio z urządzeń
przenośnych1 oraz drukowanie
codziennych dokumentów i zdjęć
dzięki niedrogim wkładom
atramentowym. Łatwe drukowanie,
skanowanie, kopiowanie i faksowanie.

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 funkcje
● Prędkość drukowania Do 10 str./min w czerni
ISO (A4); Do 7 str./min w kolorze ISO (A4)

● Obsługa papieru Podajnik na maks. 100
arkuszy, odbiornik na maks. 25 arkuszy

● Sieci i łączność 1 standardowy port Hi-Speed
USB 2.0; 1 karta sieci bezprzewodowej
802.11n

● Obsługa faksu Tak

● Prędkość drukowania Do 10 str./min w czerni
ISO (A4); Do 7 str./min w kolorze ISO (A4)

Łączność bezprzewodowa, na której można polegać
● Prosta konfiguracja Wi-Fi® w mniej niż minutę i szybkie rozpoczęcie drukowania.2

● Pewność połączeń dzięki stabilnej przepustowości dwupasmowej karty Wi-Fi®.3

● Skanuj, gdziekolwiek jesteś, drukuj z portali społecznościowych i chmury oraz z łatwością
zamawiaj atrament dzięki aplikacji HP Smart.4

● Łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów1.

Niedrogi atrament, wysokiej jakości innowacje
● Drukowanie wszystkich zdjęć i dokumentów w wysokiej jakości dzięki niedrogim wkładom

atramentowym HP.

● Zrób wrażenie dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP – zaprojektowanym tak,
aby zapewniały żywe kolory oraz wyraźny, ostry tekst.

● Drukowanie wysokiej jakości zdjęć i ulotek bez obramowań w swoim domu.

Szybkie i łatwe. Drukowanie, skanowanie, kopiowanie.
● Szybkie wykonywanie zadań dzięki szybkiemu drukowaniu, skanowaniu i kopiowaniu.

● Szybkie drukowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą opcji automatycznego
druku dwustronnego.

● Tworzenie przyspieszających pracę skrótów oraz łatwe drukowanie, skanowanie
i kopiowanie bezpośrednio z drukarki.
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Przegląd produktu
Pokazano urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY 5275

1. Oryginalne wkłady atramentowe HP o dużej wydajności
2. Skaner płaski obsługuje papier w formacie do A4
3. Niezawodne połączenie przez sieć Dual Band Wi-Fi®
4. Szybka konfiguracja dzięki technologii Bluetooth® SMART
5. Łatwe drukowanie mobilne dzięki aplikacji HP Smart
6. Automatyczny druk dwustronny do formatu A4
7. Druk bez obramowania do formatu A4
8. podajnik na 100 arkuszy
9. Intuicyjny monochromatyczny ekran dotykowy o przekątnej 5,58 cm (2,2 cala)

10. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy do skanowania,
kopiowania i faksowania w formacie do A4

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe
Materiały
eksploatacyjne

F6V24AE Oryginalny wkład atramentowy HP 652 Ink Advantage, trójkolorowy ok. 200 stron

F6V25AE Oryginalny wkład atramentowy HP 652 Ink Advantage, czarny Ok. 360 stron
CHP710 Papier HP All-in-One Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
Q5456A Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący— 25 ark./A4/210 x 297 mm
Q8008A Papier fotograficzny HP Advanced błyszczący— 60 arkuszy/10 x 15 cm bez marginesów

Serwis i pomoc
techniczna

UG195E – 3-letni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą dla drukarek OfficeJet
UG071E – 3-letni pakiet HP Care Pack z wymianą w następnym dniu roboczym dla drukarek OfficeJet
UG244E – 3-letni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego dla drukarek OfficeJet
(UG195E – dostępny we wszystkich krajach EMEA z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, RPA, Izraela, Turcji, UG071E – dostępny w Austrii, Belgii, Czechach, Danii,
Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, Słowacji, we Francji,
Włoszech, UG244E – dostępny na Bliskim Wschodzie, w RPA, Izraelu, Turcji)

Dane techniczne
Model Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5275

Numer produktu M2U76C

Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, tworzenie zdjęć

Panel sterowania Monochromatyczny, graficzny, pojemnościowy ekran dotykowy 5,58 cm (2,2 cala)

Drukowanie
Prędkość druku5 W czerni (A4, ISO): Do 10 str./min;Wkolorze (A4, ISO): Do 7 str./min; Czarny (ustawienia ogólne Office): Do 20 str./min; Kolor (ustawienia ogólne

Office): Do 17 str./min

Czas drukowania pierwszej strony6 Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 16 s;Wkolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 19 s

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

Normatywny miesięczny cykl
pracy7

Do 1 250 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanychmiesięcznie: Od 100 do 400 stron
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Model Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5275

Numer produktu M2U76C

Standardowe języki drukowania HP PCL3 GUI

Obszar drukowania Marginesy wydruku: Górny: 3,0 mm, Dolny: 3,0 mm, Lewy: 3,0 mm, Prawy: 3,0 mm;Maksymalny obszar zadruku: 215,9 x 355,6 mm

Druk bez marginesów Tak (do 216x297 mm)

Liczba wkładów drukujących 2 (1 czarny, 1 trójkolorowy – błękitny, purpurowy, żółty)

Obsługiwana wielozadaniowość Nie

Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo)

Kopiowanie
Prędkość kopiowania W czerni (A4, ISO): Do 8 kopii/min;Wkolorze (A4, ISO): Do 4 kopii/min

Parametry kopiarki Rozpocznij kopiowanie w czerni; Rozpocznij kopiowanie w kolorze; Liczba kopii; Dwustronnie; Rodzaj papieru; Zmiana rozmiaru; Kopiowanie
dokumentów identyfikacyjnych; Rozjaśnianie/przyciemnianie; Rozdzielczość kopiowania: 600 x 300 dpi

Skanowanie
Szybkość skanowania Tryb normalny (A4): 3 str./min w kolorze, 7 str./min w trybie monochromatycznym

Format pliku skanowania RAW, JPG, PDF

Dane techniczne skanera Typ skanera: Płaski Technologia skanowania: CIS; Tryby skanowania: Panel przedni, oprogramowanie HP Scan, aplikacja mobilna;Wersja
sterownika Twain: Wersja 2.1;Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi

Powierzchnia skanowalna Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 216 x 297 mm;Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 356
mm

Głębia bitowa/ poziomy skali
szarości

/ 256

Cyfrowa dystrybucja dokumentów Standardowo: Nie

Faksowanie
Faksowanie Tak, kolor, 56 kb/s

Specyfikacje faksowania Pamięć faksu: Do 100 stron;
Rozdzielczość faksu: W standardzie: 203 x 98 dpi;
Najwyższa: 203 x 196 dpi;
Szybkie wybieranie: Nie;

Szybkość procesora 800 MHz

Sieci i łączność
Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11n (dwuzakresowa)

Bezprzewodowe Tak

Możliwość druku mobilnego4 Urządzenie jest wyposażone w interfejs bezpośredniego połączenia bezprzewodowego oraz połączenia z lokalną siecią Wi-Fi i umożliwia drukowanie z
poziomu urządzeń przenośnych za pomocą aplikacji HP Smart, HP ePrint, Apple AirPrint™ oraz innych rozwiązań; Certyfikat Mopria. Obsługuje
drukowanie z poziomu większości smartfonów i tabletów z następującymi systemami operacyjnymi: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 10,
Windows 8 i Windows RT.

Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP

Możliwości pracy w sieci Tak, przez dwuzakresową kartę sieci bezprzewodowej (2,4/5 GHz) 802.11b/g/n

Pamięć Standardowo: 256 MB pamięci DDR3L;Maksymalnie : 256 MB pamięci DDR3L

Obsługa papieru
Liczba podajników papieru Standardowo: 1;Maksymalnie: 1

Nośniki Zwykły papier; Papiery fotograficzne HP; Papier profesjonalny lub papier matowy do broszur HP; Matowy papier do prezentacji HP; Papier profesjonalny
lub błyszczący papier do broszur HP; Inne papiery fotograficzne do drukarek atramentowych; Inne papiery matowe do drukarek atramentowych; Inne
papiery błyszczące do drukarek atramentowych; Zwykły papier, Lekki/Z surowców wtórnych

Format nośnika Niestandardowy (systemmetryczny): Druk jednostronny: Od 76,2 × 127 do 216 × 594 mm; Druk dwustronny: Od 76,2 × 127 mm do 216 × 594 mm
Obsługiwany (metryczny): A4; A5; B5; DL; C6; A6

Obsługa nośników Podajniki standardowe: Podajnik na 100 arkuszy
Standardowy odbiornik: Odbiornik na 25 arkuszy

Gramatura nośnika 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

Pojemność podajników Standardowo: Do 100 arkuszy
Maksymalnie: Do 100 arkuszy

Pojemność wyjściowa Standardowo: Odbiornik na 25 arkuszy
Koperty: Do 5 kopert
Maksymalnie: Odbiornik na 25 arkuszy
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Model Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5275

Numer produktu M2U76C

Zgodne systemy operacyjne Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows Vista 64-bitowy; Windows Vista® 32-bitowy; MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X); OS X v10.11 El
Capitan; OS X v10.10 Yosemite; Windows® XP (32-bitowy) SP2; Windows Server 2008 32-bitowy (dodatek SP1 lub nowszy); Windows Server 2008
64-bitowy (dodatek SP1 lub nowszy); Windows Server 2008 R2 64-bitowy; Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1); Windows Server 2012
64-bitowy; Windows Server 2012 R2 64-bitowy; Windows Server 2016

Minimalne wymagania
systemowe

Windows: Microsoft® 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.;
Mac: MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X), OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, dostęp do
internetu

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Printer, HP Photo Creations

Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x
wys.)1

Minimalnie: 445 × 367 × 191 mm;Maksymalnie: 445 × 564 × 128 mm

Wymiary opakowania (sz. x gł. x
wys.)

487 × 161 × 447 mm

Masa drukarki 5,41 kg

Waga z opakowaniem (brutto) 6,45 kg

Środowisko pracy Temperatura: 5–40°C

Archiwizacja danych Temperatura: Od -40 do 60°CWilgotność: Wilgotność względna od 20% do 80% bez skraplania

Zasilanie3 Wymagania: Napięcie wejściowe: 100–240 V pr. zm. (±10%), 50/60 Hz, 0,7 A; Pobór mocy: Do 14 W (drukowanie), 3,75 W (tryb gotowości), 0,89 W
(tryb uśpienia), 0,11 W (urządzenie wyłączone), ; Typ zasilacza: Wbudowany uniwersalny zasilacz

Certyfikaty CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (klasa B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 301 489-1 v2.1.1: 2017, EN 301 489-17 v3.1.1:2017, EN
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, dyrektywa 2014/53/UE ws. sprzętu radiowego z oznakowaniem CE (Europa)

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Tajlandii

Zawartość opakowania Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5275; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 652 (ok. 300 stron); Trójkolorowy
konfiguracyjny wkład atramentowy HP 652 (ok. 125 stron); Płyta CD z oprogramowaniem; Ulotka konfiguracyjna; Przewód zasilający; Poradnik
drukowania

Gwarancja Roczna, ograniczona gwarancja na sprzęt; Całodobowa pomoc techniczna, przez 7 dni w tygodniu
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Przypisy
1 Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie http://hp.com/go/mobile printing.
2 Na podstawie wewnętrznych testów HP. Szacowany średni czas uzyskany w przypadku podłączonej drukarki i zainstalowanej aplikacji HP Smart. Drukarka i urządzenie przenośne muszą mieć możliwość połączenia z siecią
bezprzewodową. Urządzenie przenośne musi obsługiwać i mieć włączoną funkcję Bluetooth w wersji v4.0 lub nowszej. Wydajność zależy od połączenia sieciowego użytkownika i innych czynników. Informacje szczegółowe
dotyczące technologii Bluetooth® Smart znajdują się na stronie http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela używanym przez firmę HP na podstawie licencji. Szczegółowe
informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie http://hp.com/go/mobile printing.
3 Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowymWi-Fi
Alliance®.
4 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia przenośnego. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowe informacje
znajdują się na stronie http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie http://hp.com/go/mobileprinting.
5 Na podstawie wydajności wkładów atramentowych HP 63XL w porównaniu ze standardowymi wkładami atramentowymi HP 63. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

Dane techniczne zastrzeżenia
1Wymiary różnią się zależnie od konfiguracji
2Waga różni się zależnie od konfiguracji
3 Pomiary zużycia energii są oparte na procedurze testowej OM programu ENERGY STAR® przy napięciu wejściowym 230 V AC, 50 Hz.
4Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od punktu dostępowego. Tryb pracy bezprzewodowej jest zgodny tylko z routerami 2,4 GHz; bez funkcji wireless direct. Wireless direct może
wymagać instalacji sterownika lub aplikacji oraz połączenia z poziomu urządzenia mobilnego lub komputera z obsługą sieci bezprzewodowej. Wydajność połączenia bezprzewodowego może się różnić w zależności od
systemów operacyjnych komputerów i urządzeń przenośnych; więcej informacji znajduje się na stronie hpconnected.com. Usługa HP ePrint wymaga: rejestracji konta, drukarki obsługującej usługę HP ePrint, połączenia z
internetem oraz urządzenia mobilnego z obsługą sieci bezprzewodowej lub komputera z podłączeniem do internetu i obsługą poczty elektronicznej. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych
lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Rozwiązanie AirPrint obsługuje systemy operacyjne OS X® Lion, OS X® Mountain Lion oraz następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub
nowszym: iPad®, iPhone® (3GS lub nowszy), iPod touch® (3. generacji lub nowszy) oraz wymaga podłączenia drukarki do tej samej sieci co urządzenie z systemem OS X lub iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone oraz iPod
touch są znakami towarowymi firmy Apple® Inc. Windows jest znakiem towarowym grupy Microsoft. Nazwy i logo BlackBerry® są własnością firmy Research In Motion Limited. Android jest znakiem towarowym firmy Google
Inc.
5 Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.

http://www.hp.com/pl

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. 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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