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Drukarka HP Deskjet Ink Advantage 1015 została zaprojektowana z
myślą o przystępnej cenie dla użytkowników indywidualnych
poszukujących niezawodnej drukarki do codziennego użytku z łatwą
konfiguracją, obsługa i niskich kosztach atramentu.

1 W porównaniu do drukowania z użyciem innych wkładów atramentowych HP Deskjet. Na podstawie porównania opublikowanej wydajności oryginalnych wkładów HP 301/HP 122 do oryginalnego wkładu HP 650, w oparciu o zalecaną cenę detaliczną. Rzeczywiste ceny mogą
być inne. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od użytej drukarki, drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji: Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wyniki dla innych wkładów będą inne.
2 Na podstawie IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® z 2012 r. Q4. Dostawy jednofunkcyjnych drukarek atramentowych i drukarek wielofunkcyjnych wraz z jednostkami produkcyjnymi.

Zrób więcej mniejszym kosztem—nawet
dwa razy więcej stron za tę samą cenę.1

● Dzięki tej bezproblemowej drukarce z jednym przyciskiem
wydrukujesz wszelkie potrzebne materiały.

● Więcej drukowania niskim kosztem – nawet dwa razy
więcej stron za tę samą cenę.1

● Niskie koszty wysokiej jakości wydruków dokumentów,
stron internetowych, wiadomości poczty elektronicznej i
nie tylko.

● Wkłady atramentowe HP zapewniają druk tekstu o
laserowej jakości oraz żywe kolory drukowanych
obrazów.

Natychmiastowe rozpoczęcie pracy dzięki
prostej konfiguracji i obsłudze.

● Natychmiastowe rozpoczęcie pracy – urządzenie można
zainstalować w kilka minut zaraz po rozpakowaniu.

● Bezproblemowe drukowanie za pomocą drukarki
zaprojektowanej z myślą o prostej konfiguracji i łatwości
obsługi.

● Zaufaj drukarkom HP Deskjet – nr 1 na świecie wśród
drukarek.2

● Jeszcze szybsze rozpoczęcie pracy na komputerze HP z
systemem Windows® 8.

Oszczędnośćmiejsca dzięki kompaktowemu
rozmiarowi.

● Kompaktowa drukarka zapewnia oszczędność miejsca
do pracy i zmieści się praktycznie wszędzie.

● Zawsze pod ręką na biurku lub dyskretnie na półce.

● Drukarka z certyfikatem ENERGY STAR® zapewnia
niższe koszty i niższe zużycie energii.
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DANE TECHNICZNE
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet

Standardowe języki drukarki HP PCL3 GUI

Prędkość druku Czarny (ISO): Do 7 str./min; Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu
gotowości): W ciągu zaledwie 17 s; Kolorowy (ISO): Do 4 str./min; Wydruk pierwszej strony w
kolorze (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): W ciągu zaledwie 24 s

Rozdzielczość druku W czerni (best): Z optymalizacją do 600 x 600 dpi; Kolor (best): Z optymalizacją do 600 x 600
dpi

Liczba wkładów drukujących 2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Obciążalność Miesięcznie, A4: Do 1000 stron

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

250–500

marginesy wydruku Górny: 1,5 mm; Lewy: 3,2 mm; Dolny: 14,5 mm; Prawy: 3,2 mm

Standardowe podłączenia Hi-Speed USB 2.0

Możliwość druku mobilnego Brak

Panel sterowania 1 przycisk (Power — zasilanie)

Pamięć standardowa Wbudowana pamięć

Maksymalna wielkość pamięci Wbudowana pamięć

Nośniki Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty,
etykiety, karty okolicznościowe

Obsługiwane formaty nośników Podajnik 1: A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); B5 (176x250 mm);
Koperta DL (110 x 220 mm)

Obsługiwana gramatura nośników Podajnik 1: 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

Obsługa druku Podajnik na 60 ark.; Opcja druku dwustronnego: Brak (nie obsługuje); Podajnik kopert: Brak;
Standardowe podajniki papieru: 1; Pojemność podajników: Maksymalna pojemność
podajników: Do 60 ark. informacje prawne:, Do 10 ark. Etykieta, Do 20 kart, Do 5 kopert

Zawartość opakowania B2G79C Drukarka HP Deskjet Ink Advantage 1015, czarny wkład atramentowy HP 650,
trójkolorowy wkład atramentowy HP 650; zasilacz; przewód zasilania; płyta CD z
oprogramowaniem; instrukcja instalacji

Materiały eksploatacyjne CZ101AE Czarny wkład atramentowy HP 650
Średnia wydajność kasety z tonerem 360 stron
CZ102AE HP 650 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge
Średnia wydajność kasety z tonerem 200 stron
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/pageyield lub na
opakowaniu produktu

Zgodne systemy operacyjne Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* lub nowsza wersja (tylko 32-bit);
Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Minimalne wymagania systemowe PC: Windows 8 lub 7: procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 2 GB wolnego miejsca na
dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer;
Windows Vista: procesor 800 MHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 2 GB wolnego miejsca na
dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer;
Windows XP SP3 lub nowsza wersja (tylko 32-bit): dowolny procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® lub zgodny, 233 MHz lub szybszy, 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 6 lub nowsza
wersja
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Procesor Intel® Core™; 1 GB wolnego
miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; USB

Akustyka Poziommocy akustycznej: 6,3 B(A)

Zasilanie Typ zasilacza: Zewnętrzny
Zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
Pobór mocy: Maks. 10 W, 10 W (w czasie pracy), 1,6 W (tryb gotowości), 0,8 W (tryb uśpienia),
0,2 W (urządzenie wył.)

Środowisko pracy Zakres tempretatur pracy: od 5 do 40ºC
Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 30ºC
Zakres temperatur w czasie pracy: od -40 do 60ºC
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Wilgotność względna od 5 do 90% (bez
kondensacji)
Zakres wilgotności po wyłączeniu: Wilgotność względna od 15 do 80% (bez kondensacji)
Zakres wilgotności podczas pracy: wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)

Certyfikacje produktu CISPR 22: 2008/PN-EN 55022: 2010 Klasa B, CISPR24: 2010/PN-EN 55024: 2010, PN-EN
61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, PN-EN 61000-3-3: 2008, przepisy FCC nr 47 CFR,
część 15 klasa B; ICES-003, wyd. 4., klasa B; GOST (Rosja); Certyfikacje zasad bezpieczeństwa
i zgodności z przepisami: IEC 60950-1: 2005 wyd. 2./PN-EN 60950-1: 2006; znak CE LVD
2006/95/WE; Zalecenie Rady WE 1999/519/WE; PN-EN 62479: 2010 (Europa), GOST (Rosja);
ENERGY STAR: Tak

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 423 x 509 x 254 mm

Waga produktu 2,00 kg

Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy
technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Opcje usług i pomocy technicznej UG062E HP Care Pack z wymianą na drukarkę wielofunkcyjną w następnym dniu przez 3 lata
UG187E HP Care Pack ze standardową wymianą na drukarkę wielofunkcyjną przez 3 lata.
(UG062E: Tylko Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia,
Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry,
Polska, Słowacja. UG187E: Wszystkie kraje europejskie, z Bliskiego Wschodu i Afryki).

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack
pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu
firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej
cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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