
Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet
Plus Ink Advantage 6075
Wszystko, czego potrzebują rodziny

Dla wszystkich w rodzinie. Dla każdego
urządzenia. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie
codziennych dokumentów, prac szkolnych, zdjęć i
innych materiałów. Konfigurowanie i łączenie się z
dowolnego urządzenia za pomocą aplikacji HP
Smart  oraz samonaprawiająca się łączność Wi-
Fi™.

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

Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie.

Szybkość drukowania 10/7 str./min (w czerni/kolorze)

Drukowanie dwustronne

Zawiera ponad 20% tworzyw sztucznych pochodzących z
recyklingu

Drukowanie bez marginesów (do formatu 216 × 297 mm)

Niezawodne połączenie dzięki dwuzakresowej karcie Wi-Fi™ z
technologią Bluetooth® 5.0 i funkcją samonaprawy

Obsługa łączności bezprzewodowej i aplikacji HP Smart

Wszyscy mogą się połączyć. Tak po prostu.

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki prostej konfiguracji, która prowadzi użytkownika
krok po kroku, przy użyciu aplikacji HP Smart.

Samoczynnie naprawiająca się łączność Wi-Fi™ automatycznie wykrywa i
rozwiązuje problemy, co pomaga ograniczyć przerwy w pracy.

Zachowaj ciągłą łączność dzięki Bluetooth® i szybko rozpoczynaj drukowanie ze
smartfonu lub tabletu z łatwą konfiguracją.

Łatwe radzenie sobie z zadaniami i możliwość korzystania z wielu funkcji na jednym
urządzeniu – drukowania, skanowania i kopiowania.

Drukowanie w dowolnym momencie. Z każdego miejsca.

Łatwe drukowanie codziennych dokumentów ze smartfona za pomocą aplikacji HP
Smart.

Dzięki aplikacji HP Smart można skanować w wysokiej jakości i udostępniać pliki
oraz łatwo wykonywać wydruki ze smartfona.

Odbieranie powiadomień podczas drukowania lub skanowania z telefonu – o
wykonaniu zadania, poziomie atramentu itp.

Jakość, na której się nie zawiedziesz

Głęboka czerń tekstu i najwyższa jakość obrazów we wszystkich dokumentach
codziennego użytku oraz zdjęciach.
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Przypisy
 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku są dostępne pod adresem http://hp.com/go/mobileprinting. Niektóre funkcje/programy są dostępne wyłącznie w języku

angielskim. Wymagany jest dostęp do internetu, który należy zakupić oddzielnie.
 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 handlowym Wi-Fi Alliance®.
 Urządzenie przenośne musi obsługiwać i mieć włączoną funkcję Bluetooth w wersji v4.2 lub nowszej. Aby drukować, należy zainstalować i otworzyć aplikację mobilną, np. HP ePrint lub HP Smart. Urządzenie przenośne musi znajdować się

w odległości maks. 1,5 m od drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela używanym przez firmę HP na podstawie licencji.
 W ponad 20% (wagowo) wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma 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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Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, zdjęcia

Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet

Prędkość druku W czerni (A4, ISO): Do 10 str./min; W kolorze (A4, ISO):
Do 7 str./min;

Czas drukowania pierwszej strony Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 18 s; W
kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 21 s;

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

Miesięczny cykl pracy Do 1000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie: 50 do 100

Standardowe języki drukowania HP PCL 3 GUI

Obszar drukowania Marginesy wydruku: Górny: 3 mm, Dolny: 3 mm, Lewy:
3 mm, Prawy: 3 mm;

Druk bez marginesów Tak (do formatu 216 × 297 mm)

Liczba materiałów eksploatacyjnych 2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Obsługiwana wielozadaniowość Nie

Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo)

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

Specyfikacje dotyczące kopiarek Kolorowy, monochromatyczny; Maksymalna liczba
kopii: Do 9 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Do 300 x
300 dpi; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 200%

Format pliku zawierającego
zeskanowany obraz

RAW, JPG, PDF

Specyfikacje dotyczące skanerów Typ skanera: Płaski; Tryby inicjacji skanowania:
Mobilne, oprogramowanie HP Scan, HP Smart; Wersja
sterownika Twain: Wersja 2.1; Maks. format
skanowania (płaski skaner, ADF): 215,9 x 297 mm;
Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi

Powierzchnia skanowalna Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 215,9 x
297 mm;

Głębia bitowa/ poziomy skali
szarości

24-bitowa / 256

Faksowanie Nie,

Szybkość procesora 800 MHz

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

Bezprzewodowe Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

Możliwość druku mobilnego Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint™; Certyfikat
Mopria™

Możliwości sieciowe Wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

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 (system metryczny): Druk
jednostronny: Od 76,2 × 127 do 216 × 297 mm; Druk
dwustronny: Od 76,2 × 127 do 216 × 297 mm
Obsługiwany (metryczny): A4; A5; B5; DL; C6; A6

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

Pojemność zasobnika wyjściowego Standardowo: Do 25 ark.
Koperty: Do 5 kopert
Maksymalnie: Do 25 ark.

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X),
macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14,
macOS Catalina v10.15

Minimalne wymagania systemowe Windows: Windows 10, 7: procesor 1 GHz 32-bitowy
(x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na
dysku twardym, połączenie z internetem, port USB,
Internet Explorer
Mac: MacOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X), macOS
High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS
Catalina v10.15, 2 GB wolnego miejsca na dysku
twardym, dostęp do internetu.

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie do drukarek HP, dostępne online

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

Minimalnie: 432,5 × 361,1 × 132,1 mm;
Maksymalnie: 432,5 × 511,5 × 132,1 mm;

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

474 × 172 × 408 mm

Masa drukarki 5,22 kg

Waga w opakowaniu (brutto) 6,35 kg

Środowisko pracy Temperatura: 5–40°C
Wilgotność: Wilgotność względna od 25 do 75% (bez
kondensacji)

Warunki przechowywania Temperatura: Od -40 do 60°C
Wilgotność: wilgotność względna od 20 do 80% (bez
kondensacji)

Akustyka Moc dźwięku: 6,7 B(A)

Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: od 220 do 240 V AC
(±10%), 50/60 Hz, 0,7 A;
Pobór mocy: 0,10 W (wyłączenie), 4,0 W (tryb
gotowości), 1,70 W (tryb uśpienia);
Średnie zużycie energii: 0,31 kWh/tydzień;
Typ zasilacza: Wbudowany uniwersalny zasilacz;

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Tajlandii

Panel sterowania CP Decorative bez wyświetlacza LCD – przyciski Cap
Sense: Kopiowanie monochromatyczne i w kolorze,
Informacje, Anuluj i Akceptuj. Ikona powiadomienia o
zacięciu papieru w ADF i o Wi-Fi.

Zawartość opakowania 5SE22C: Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Plus
Ink Advantage seria 6075; Czarny wkład startowy HP
653; Trójkolorowy wkład startowy HP 653; Ulotka
dotycząca przepisów; Instrukcja dotycząca instalacji;
Instrukcja obsługi; Przewód zasilający. Informacje na
temat pojemności wkładów atramentowych oraz
wydajności drukowania są dostępne na stronie
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Materiały eksploatacyjne 3YM74AE Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy
HP 653 Advantage
3YM75AE Oryginalny czarny wkład atramentowy HP
653 Advantage

Serwis i pomoc techniczna UG187E – 3-letni pakiet HP Care Pack ze standardową
wymianą dla urządzeń wielofunkcyjnych
UG062E – 3-letni pakiet HP Care Pack z wymianą w
następnym dniu dla urządzeń wielofunkcyjnych
UG235E – 3-letni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do
centrum serwisowego dla urządzeń wielofunkcyjnych
(UG187E – dostępne we wszystkich krajach EMEA z
wyjątkiem Bliskiego Wschodu, regionu Adriatyku,
Afryki, RPA, Izraela, Słowenii i Turcji, UG062E –
dostępne w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii,
Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii,
Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji,
Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, UG235E
– dostępne w regionie Adriatyku, Afryce, WNP, na
rynkach wschodzących, w Izraelu, na Bliskim
Wschodzie, w Rumunii, RPA, Turcji)

Gwarancja Roczna, ograniczona gwarancja na sprzęt;
Całodobowa pomoc techniczna, przez 7 dni w
tygodniu
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