
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet J3680

W pełni wyposażony faks, wygodny wbudowany telefon oraz łatwe drukowanie,
kopiowanie i skanowanie w kolorze. Faksowanie jednej strony w zaledwie 3 sekundy.
Ekonomiczne drukowanie dzięki opcjonalnym wkładom atramentowym o dużej pojemności1.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet J3680 jest przeznaczone dla biur domowych i małych firm, które potrzebują w pełni
wyposażonego faksu z wbudowanym telefonem oraz możliwości łatwego i niezawodnego drukowania, kopiowania i
skanowania w kolorze.

Niewielkie, łatwe w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne: faks, telefon, drukarka, kopiarka i skaner.
Wszystkie zalety w pełni wyposażonego faksu oraz łatwe drukowanie, kopiowanie i skanowanie w kolorze. Wbudowany telefon
i wygodny składany podajnik zapewniające dużo wolnego miejsca na biurku. Drukowanie i kopiowanie z prędkością do
20 str./min w czerni i 14 str./min w kolorze. Faksowanie, skanowanie i kopiowanie wielostronicowych dokumentów z użyciem
automatycznego podajnika dokumentów na 20 arkuszy. Skanowanie dokumentów z rozdzielczością 1200 dpi w celu ich
archiwizacji lub przesłania pocztą elektroniczną. Najlepszy wskaźnik wartość/cena przy częstym drukowaniu dzięki wkładom
atramentowym o dużej pojemności2.

Funkcje zwiększające wydajność, w tym faksowanie jednej strony w zaledwie 3 sekundy.
Maksymalna wydajność dzięki szerokiej gamie zaawansowanych funkcji faksu, w tym pamięci mieszczącej 200 stron3,
zapobiegającej zgubieniu dokumentów. Oszczędność czasu dzięki przyciskom szybkiego wybierania i maksymalnie 100
numerom szybkiego wybierania – 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy ułatwia programowanie. Duża wydajność dzięki modemowi
o przepustowości 33,6 Kb/s – wysyłanie i odbieranie faksów z prędkością jednej strony w maksymalnie 3 sekundy. Szereg
funkcji oferowanych przez faksy biznesowe, w tym masowe wysyłanie faksów i wysyłanie z opóźnieniem.

Drukowanie trwałych dokumentów z tekstem laserowej jakości i grafiką w głębokich, żywych kolorach.
Drukowanie dokumentów, faksów i kopii z tekstem laserowej jakości i grafiką w żywych kolorach oraz zdjęć z wykorzystaniem
oryginalnych wkładów atramentowych HP. Drukowanie dokumentów nadających się do archiwizacji, które nie blakną przez
wiele lat4 dzięki zastosowaniu atramentu i papieru HP – nie ma potrzeby kopiowania faksów przychodzących. Dokumenty
drukowane na papierze HP Advanced za pomocą oryginalnych atramentów HP nie rozmazują się pod działaniem wody. Drukuj
to, co widzisz — funkcja HP Smart Web Printing5 gwarantuje uzyskanie wydruku strony internetowej bez obciętych krawędzi.

1 Nie wchodzi w skład zestawu, należy kupić osobno.
2 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno
3 W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości
Strony bardziej złożone lub wyższa rozdzielczość mogą zmniejszyć liczbę stron przechowywanych w pamięci
4 Na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dla papierów bezkwasowych; dane o stabilności barwnika w temperaturze pokojowej uzyskane na podstawie
testów zgodności podobnych systemów z normami ISO 11798 i ISO 18909
5 Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej.



Intensywne i trwałe kolory

Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz OJ J3680: dwuwierszowy LCD
Typy atramentów Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 20 str./min Do 7 str./min Do 0,9 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 14 str./min Do 2,9 str./min Do 0,9 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie
44 sekund (z marginesami)

W ciągu zaledwie
80 sekund (z marginesami)

W ciągu zaledwie
120 sekund (z
marginesami)

*Zależnie od rodzaju wydruku i trybu drukowania – prędkości przybliżone. Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji
systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentu.

Jakość druku W czerni: Do 1200 x 1200 dpi, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z
komputera; rozdzielczość wejściowa 1200 dpi

Druk bez marginesów Tak (do 100 x 150 mm)
Języki drukowania LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)

Faksowanie Prędkość modemu: 33,6 Kb/s
Pamięć: Do 200
Faksowanie w kolorze: Tak

Szybkie wybieranie: Do 100
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru: Tak
Wysyłanie faksów: 48 adresatów

Opóźnione faksowanie: Tak

*W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej
rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci.

Skanowanie Rozdzielczość: Optyczny: Do 600 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 216 x 356 mm
Prędkość skanowania: Kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm do dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 32 s; Funkcja OCR — pełna
strona tekstu do dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 33 s; podgląd: poniżej 18 s. (Czasy podglądu i wykonania
poszczególnych zadań uzyskano na komputerze z procesorem Pentium® 4, 1,8 GHz z 512 MB pamięci RAM i systemem
Microsoft® Windows® XP, przez skanowanie bezpośrednio do aplikacji użytkownika za pomocą funkcji HP Director. Prędkość
skanowania może być inna zależnie od stopnia złożoności dokumentu.)
Typ: Podawanie arkuszy; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.7; Technologia skanowania: CIS;
Skala szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 20 cpm (kopii/min) Do 4 kopii/min Do 0,6 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 14 cpm (kopii/min) Do 2,7 kopii/min Do 0,4 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Do 600 dpi; Wiele kopii: Do 100; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%

Cykl pracy Do 1500 stron miesięcznie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

Standardowo 20 arkuszy

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia do przeźroczy, etykiety, karty, nośniki HP Premium,
nośniki do nadruków na koszulki

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Nie

Formaty nośników Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), 100 x
150 mm, 130 x 180 mm, nietypowe: Od 77 x 127 do 216 x 356 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4: 70 – 90 g/m²; koperty: 75 – 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; papier fotograficzny: do 280 g/m²
Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 100 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 20 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 100, Koperty: Do 10, Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 25, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 30
Drukowanie dwustronne Brak
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe 100 – 240 V (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); uziemione, Materiały eksploatacyjne:

Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: Maksymalnie 18 W, maksymalnie 12 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 11,5 W (tryb gotowości),

maksymalnie 4,6 W (tryb uśpienia); Oczekiwanie: 4,6 W
Interfejsy OJ J3680: USB – zgodny ze specyfikacją USB 2.0.
Pamięć 16 MB; Maksymalnie: 16 MB
Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Photosmart Essential
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: OJ J3680: 425,5 x 204 x 180 mm, , w opakowaniu: OJ J3680: 501 x 242 x 270 mm
Waga Bez opakowania: OJ J3680: 3,91 kg, w opakowaniu: OJ J3680: 5,55 kg
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach.
Możliwości sieciowe OJ J3680: Brak
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Certified for Windows Vista™; Mac OS X 10.3.9; Mac OS X 10.4.8
ENERGY STAR Nie
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/pageyield lub na opakowaniu produktu
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
CB071A Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet J3680, wbudowany
telefon i kabel telefoniczny,

czarny wkład atramentowy HP
21, trójkolorowy wkład

atramentowy HP 22,
oprogramowanie i instrukcja

obsługi drukarki na płycie CD,
podręczny przewodnik, kabel

zasilania

Akcesoria
Q6264A Kabel USB HP 1,8 m
C6520A Kabel HP USB, 3m

Materiały eksploatacyjne
C9351AE Czarny atramentowy wkład

drukujący HP 21
CB334AE Czarny atramentowy wkład

drukujący HP 54
C9352AE Trójkolorowy atramentowy wkład

drukujący HP 22

nośniki
C6818A Papier HP Superior Inkjet 180,

błyszczący, 180 g/m²/A4/210 x
297 mm (50 arkuszy)

Q6593A Papier HP Professional Inkjet 120,
matowy,

120 g/m²/A4/210 x 297 mm,
200 arkuszy

CHP110 Papier HP Office, 80 g/m²,
A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)

Serwis i wsparcie
UG071E HP Care Pack, wymiana

urządzenia w następnym dniu roboczym, 3
lata

UG195E HP Care Pack, wymiana
urządzenia (standardowy cykl obsługi), 3

lata
UG244E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG244E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,

Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,
Czechy, Słowacja, Węgry.

UG071E/UG195E: pozostałe kraje
europejskie).

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.pl
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