
Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink
Advantage 2645

Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 2645 jest
przeznaczone dla użytkowników domowych o ograniczonym
budżecie, którzy poszukują rozwiązania do drukowania po
przystępnej cenie— oraz wygodnego, łatwego skanowania,
kopiowania i faksowania— z szybką konfiguracją, łatwą obsługą i
niedrogimi oryginalnymi atramentami HP.

1W porównaniu do drukowania przy użyciu innych wkładów atramentowych HP Deskjet. Na podstawie porównania opublikowanej wydajności oryginalnych wkładów HP 301/HP 122 do oryginalnych wkładów 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 na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wyniki dla innych wkładów będą się różnić.

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

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

● Wkłady atramentowe HP w przystępnej cenie zapewniają
drukowanie i kopiowanie tekstu laserowej jakości oraz
żywe kolory drukowanych obrazów.

● Drukarka z certyfikatem ENERGY STAR® zapewnia niższe
koszty i niższe zużycie energii.

To łatwe w obsłudze urządzenie umożliwia
drukowanie, skanowanie i faksowanie—
wbudowany automatyczny podajnik
dokumentów gwarantuje dużemożliwości.

● Prawdziwa wszechstronność—wykonywanie wszystkich
zadań za pomocą nieskomplikowanego urządzenia
wielofunkcyjnego.

● Za pomocą jednego, ekonomicznego urządzenia można
drukować strony internetowe, skanować zdjęcia,
kopiować korespondencję i wysyłać faksy.

● Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy
umożliwia faksowanie, skanowanie lub kopiowanie
dokumentów wielostronicowych bez nadzoru.

Pracęmożna rozpocząć błyskawicznie, a
stylowa i niewielka konstrukcja urządzenia
pozwala zaoszczędzić miejsce.

● Dzięki prostej konfiguracji i łatwej obsłudze pracę
można rozpocząć w kilka minut.

● Wystarczy podejść, aby uzyskać dostęp do funkcji
drukowania, faksowania, skanowania i kopiowania za
pośrednictwem wyświetlacza graficznego i klawiatury
numerycznej.

● Niewielka, zintegrowana konstrukcja pozwala
zaoszczędzić cenną przestrzeń, mieszcząc się na biurku
lub na półce.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet

Standardowe języki drukarki HP PCL 3 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): Rozdzielczość do 600 x 600 dpi; Kolor (best): Rozdzielczość optymalizowana do
4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP,
rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

Cechy inteligentnego oprogramowania
drukarki

Manualny druk dwustronny

Liczba wkładów drukujących 2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Obciążalność Miesięcznie, A4: Do 1000 stron

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

300 do 400

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

Prędkość kopiowania Czarny (ISO): Do 4,5 kopii/min; Kolorowy (ISO): Do 3 kopii/min

Rozdzielczość kopiowania Tekst i grafika w czerni: 600 x 300 dpi; Kolor: 600 x 300 dpi

Maksymalna liczba kopii Do 50 kopii

Skala zmiany rozmiarów w kopiarce 25 do 400%

Typ skanera/Technologia Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Contact Image Scanner (CIS)

Rozdzielczość skanowania Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi; Zwiększona rozdzielczość
skanowania: Do 19200 dpi

Głębia bitowa/Poziomy skali szarości 24-bitowa; 256

Format pliku zawierającego
zeskanowany obraz

PDF, BMP, PNG, TIF, JPG

Tryby skanowania Skanowanie, kopiowanie i faksowanie z panelu przedniego lub z programu

Maksymalny format skanowania Podajnik ADF/Flatbed: 216 x 297 mm

Szybkość faksu 4 sekund na stronę

Rozdzielczość faksu Czarny, tryb najlepsza jakość: Do 300 x 300 dpi; Czarny, tryb standardowy: 208 x 98 dpi

Cechy faksowania Faksowanie: Tak, kolor; Automatyczne powtarzanie numeru: Brak; Opóźnione wysyłanie
faksów: Tak; Opóźnione wysyłanie faksów: Tak; Obsługiwana usługa DRPD: Tak; Obsługiwane
przekazywanie faksów: Brak; Obsługiwane odpytywanie faksu: Brak; Obsługiwana funkcja
blokady niepożądanych faksów: Tak;Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania: Do
99 numerów; Obsługiwany interfejs PC: Tak; Obsługiwany telefon: Brak

Standardowe podłączenia Hi-Speed USB 2.0

Możliwość pracy bezprzewodowej Brak

Możliwość druku mobilnego Brak

Panel sterowania Monochromatyczny wyświetlacz graficzny (MGD) o przekątnej 5 cm, 1 kontrolka (zasilania), 20
przycisków (Strona główna, Wstecz, Konfiguracja, W dół, Do góry, Wybierz, Pomoc, 0-9, *, #)

Pamięć standardowa 32 MB pamięci SDRAM

Maksymalna wielkość pamięci 32 MB pamięci SDRAM

Szybkość procesora 360 MHz

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

Niestandardowe formaty nośników Od 100 x 148 do 216 x 356 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.; Odbiornik na 25 arkuszy; Opcja druku dwustronnego: Brak; Podajnik
kopert: Brak; Standardowe podajniki papieru: 1; Pojemność podajników: Maksymalna
pojemność podajników: Do 60 ark. informacje prawne:, Do 20 kart, Do 5 kopert; Do 20 arkuszy
papier fotograficzny

Zawartość opakowania D4H22C Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 2645 All-in-One; czarny wkład
atramentowy HP 650; trójkolorowy wkład atramentowy HP 650; zasilacz; przewód zasilania;
kabel USB; płyta CD z oprogramowaniem; instrukcja instalacji

Materiały eksploatacyjne CHP710 Papier do drukowania HP All-in-One— 500 ark./A4/210 x 297 mm
CZ101AE Czarny wkład atramentowy HP 650
Średnia wydajność kasety z tonerem 360 stron
CZ102AE Trójkolorowy wkład atramentowy HP 650
Średnia wydajność kasety z tonerem 200 stron
Q6593A Papier do drukarek atramentowych HP Professional, matowy, 200 ark./A4/210 x 297
mm
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/pageyield lub na
opakowaniu produktu

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie drukarki HP, usługa aktualizacji HP Update, usługa zakupu materiałów
eksploatacyjnych online, HP Photo Creations

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

Minimalne wymagania systemowe PC: Windows 8, 7: 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) procesor 1 GHz, 2 GB wolnego miejsca
na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB, Internet
Explorer; Windows Vista: 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) procesor 800 MHz, 2 GB
wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port
USB, Internet Explorer; Windows XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy): dowolny procesor
Intel® Pentium® II, Celeron® lub odpowiednik, 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 nowszy.
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: 6,1 B(A) (druk z prędkością 4,8 str./min)

Zasilanie Typ zasilacza: Zewnętrzny
Zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
Pobór mocy: 9,3 W (maks.), 8,0 W (aktywność), 3,5 W (tryb gotowości), 1,2 W (tryb uśpienia),
0,2 W (urządzenie wył.)

Środowisko pracy Zakres tempretatur pracy: 0–40°C
Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 35°C
Zakres temperatur w czasie pracy: Od -40 do 60°C
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Zakres wilgotności po wyłączeniu: wilgotność względna od 10 do 90%
Zakres wilgotności podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%

Certyfikacje produktu FCC Klasa B; 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); Uchwała 92/98, Uchwała 76/2003/IEC—
Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa lub standardy bezpieczeństwa IRAM; ENERGY
STAR: Tak

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 445 x 365 x 217 mm

Waga produktu 5,4 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.

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach.

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, 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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