
Przenośne urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 150 Mobile

Przenośne urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 150
Mobile zostało zaprojektowane z myślą o
profesjonalistach, którzy wymagają elastyczności i
możliwości bezpośredniego drukowania z wybranych
modeli notebooków, smartfonów oraz innych urządzeń
mobilnych, obsługujących technologię Bluetooth®, a także
funkcji łatwego skanowania i kopiowania.

● Automatycznie wyłącza się w trybie bezczynności, aby oszczędzać energię i wydłużyć
czas pracy akumulatora.

● Mniejsza ilość odpadów — skanowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów
za pośrednictwem karty pamięci.

Certyfikat ENERGY STAR®
Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Informacje na ten
temat znajdują się na naszej stronie internetowej.

1Na podstawie badań rynku porównywalnych przenośnych drukarek atramentowych A4 w cenach poniżej 500 EUR (stan na wrzesień 2011 roku).
2 W celu uzyskania optymalnej jakości skanowania/kopiowania należy unikać skanowania i kopiowania przy bezpośrednim świetle słonecznym / intensywnym oświetleniu sztucznym.
3 Notebook lub netbook musi obsługiwać technologię Bluetooth®. Dotyczy także telefonów z systemem Windows Mobile®. Przy telefonach BlackBerry wymagana dodatkowa opłata za
pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług.
4Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.

Niezmiennie wysoka wydajność dzięki wiodącemu
wielofunkcyjnemu urządzeniu atramentowemu w
wersji przenośnej1.
● Drukowanie, skanowanie i kopiowanie w dogodnym

czasie i miejscu przy użyciu intuicyjnego w obsłudze
kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 6 cm.2

● Skanowanie do komputera, wiadomości e-mail, napędu
USB lub karty pamięci i konwersja dokumentów na
formaty PDF i JPEG.2

● Bezobsługowe drukowanie dokumentów
wielostronicowych — wbudowany podajnik papieru
pozwala załadować nawet 50 arkuszy.

● Niezawodność HP — odporna na wstrząsy i upadki
konstrukcja do pracy w trudnych warunkach oraz
miesięczny cykl pracy wynoszący 500 stron.

Drukowanie, skanowanie i kopiowanie — wszystkie
potrzebne narzędzia w jednym niewielkim
urządzeniu.2
● Możliwość drukowania w najdogodniejszym momencie

— na lotnisku, w hotelu lub podczas spotkania — dzięki
wbudowanej obsłudze technologii Bluetooth® 3.

● Zachowanie produktywności w ważnych chwilach –
dołączony do zestawu akumulator jonowy pozwala po
pełnym naładowaniu wydrukować nawet 500 stron.

● Ładowanie i zasilanie za pomocą oferowanego w
zestawie zasilacza HP Smart 65 W — zasilacz
współpracuje także z notebookiem HP, tak więc nie
trzeba mieć kilku zasilaczy.

● Więcej wydruków dzięki opcjonalnym oryginalnym
wkładom atramentowym HP o dużej pojemności 4.

Bezpośrednie drukowanie z urządzeń przenośnych
dzięki wbudowanej obsłudze technologii
Bluetooth® 3.
● Możliwość drukowania dokumentów profesjonalnej

jakości z wybranych modeli notebooków, smartfonów i
telefonów komórkowych przy użyciu technologii
Bluetooth®3.

● Szybkie generowanie wydruków z prędkością do 22
str./min w czerni i 18 str./min w kolorze, druk w
jakości ISO z prędkością do 5 str./min w czerni i 3,5
str./min w kolorze.

● Bezpośrednie drukowanie z telefonów Windows
Mobile® i BlackBerry.3

● Drukowanie pod kontrolą różnych systemów
operacyjnych z platform z systemem Windows® i
komputerów Macintosh.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 5,99 cm
Oprogramowanie Oprogramowanie HP OCR. Menedżer dokumentów HP
Standardowe podłączenia 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port PictBridge; 1 gniazdo na kartę pamięci; 1 port

Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Zgodność karty pamięci Secure Digital (SD), MultimediaCard (MMC)
Standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI
Rozdzielczość druku W czerni (best): Rozdzielczość do 600 x 600 dpi (przy drukowaniu z

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

Prędkość druku Czarny (ISO): Do 5 str./min; Kolorowy (ISO): Do 3,5 str./min
Możliwości drukarki Druk bez marginesów: Tak (do 10 x 15 cm)

Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Gniazda kart pamięci; Aparaty
PictBridge

Obciążalność Miesięcznie, A4: Do 500 stron
Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

100 do 500 str.

Szybkość skanowania Szybkość skanowania (ADF, A4): Do 1,7 str./min (200 dpi, w czerni); Do 0,9
str./min (200 dpi, w kolorze);

Typ skanera/Technologia Pobór pojedynczych arkuszy; CIS
Tryby skanowania Skanowanie i kopiowanie z panelu przedniego; Oprogramowanie/sterowniki do

wielofunkcyjnego urządzenia przenośnego HP Officejet 150
Format pliku skanowania Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG

(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

Rozdzielczość skanowania Urządzenie: Do 600 x 600 dpi; Optyczny: Do 600 dpi; Zwiększona
rozdzielczość skanowania: Do 19200 dpi

Skanowanie (automatyczny podajnik
dokumentów)

Jednostronne

Głębia bitowa/Poziomy skali szarości 24-bitowa; 256
Rozdzielczość kopiowania Tekst i grafika w czerni: Do 600 x 600 dpi; Kolor: Do 600 x 600 dpi
Prędkość kopiowania Czarny (ISO): Do 4 str./min; Kolorowy (ISO): Do 2 str./min
Maksymalna liczba kopii Do 99 kopii
Skala zmiany rozmiarów w kopiarce 25 do 400%
Nośniki Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), karty

(okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, broszury
Obsługiwane formaty nośników A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm, koperta (C5, C6, DL)
Niestandardowe formaty nośników 76,2 x 101,6 do 215,90 x 355,6 mm
Obsługiwana gramatura nośników Podajnik 1: 64 do 90 g/m² (zwykły papier); 75 do 90 g/m² (koperta); do 162

g/m² (karta)
Standardowy podajnik papieru Podajnik na nawet 50 arkuszy

Opcja druku dwustronnego: Ręczny (z obsługą przez sterownik); Podajnik
kopert: Brak; Standardowe podajniki papieru: 1; Pojemność podajników:
Maksymalna pojemność podajników: Do 50 arkuszy (zwykły papier), Do 3
kopert

Minimalne wymagania systemowe PC: Microsoft® Windows® 8: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy
(x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem, port USB; Windows® 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub
64-bitowy (x64), 1,1 GB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB; Windows® Vista: procesor 800 MHz
32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB wolnego miejsca na dysku, napęd
CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB; Windows® XP (32-bitowy)
SP2: procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub inny zgodny, 233 MHz lub
szybszy, 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, 1 GB wolnego
miejsca na dysku, CD-ROM/DVD-ROM lub Internet, port USB

Zgodne systemy operacyjne Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
(32-bitowy) SP2; Mac OS X v10.5.8, v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion;
Linux (więcej informacji na stronie
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certyfikat ENERGY STAR® Tak

Zasilanie Typ zasilacza: Zewnętrzny
Zasilanie: Napięcie wejściowe: 90–132 V, 47–63 Hz; 180–264 V, 47–63 Hz
Pobór mocy: 65 W (maksymalnie), 22 W (drukowanie), 6,4 W (tryb
czuwania), 3,2 W (tryb uśpienia), 0,4 W (ręczne wyłączenie)

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 350 x 171 x 90 mm
Waga produktu 2,9 kg (3,1 kg z akumulatorem)
Zawartość opakowania CN550A Przenośne urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 150 Mobile

All-in-One (L511a), czarny atramentowy wkład drukujący HP 337, trójkolorowy
atramentowy wkład drukujący HP 343, bateria litowo-jonowa, startowa płyta
CD/instrukcja instalacji, zasilacz HP Smart 65 W, ściereczka do czyszczenia
ścieżki prowadzenia papieru w automatycznym podajniku dokumentów

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 Urządzenie wyprodukowane w Malezji
Akcesoria CQ775A Akumulator do drukarki przenośnej HP Officejet

CZ274A Zasilacz samochodowy do drukarek HP Officejet Mobile
Q6282A Torba na notebook i drukarkę przenośną HP
ED494AA Zasilacz sieciowy HP Smart 65 W

Materiały eksploatacyjne C8765EE Czarny atramentowy wkład drukujący HP 338
Średnia wydajność kasety z tonerem 450 stron*
C9363EE Trójkolorowy wkład atramentowy HP 344
Średnia wydajność kasety z tonerem 560 stron*
C9364EE Czarny atramentowy wkład drukujący HP 337
Średnia wydajność kasety z tonerem 400 stron*
C8766EE Trójkolorowy wkład atramentowy HP 343
Średnia wydajność kasety z tonerem 330 stron*
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu

Opcje usług i pomocy technicznej UG196E — HP Care Pack, 3 lata, ze standardową wymianą dla drukarek
Officejet (usługa dostępna we wszystkich krajach Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki)
UG072E — HP Care Pack, 3 lata, z wymianą w następnym dniu dla drukarek
Officejet (usługa dostępna w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Grecji, Polsce, Słowacji i na
Węgrzech).

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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