
Drukarka przenośna HP Officejet 100

Drukarka przenośna HP Officejet 100 jest przeznaczona
dla specjalistów mobilnych, którzy muszą mieć możliwość
bezpośredniego drukowania profesjonalnej jakości
dokumentów z wybranych modeli notebooków,
smartfonów i innych urządzeń przenośnych z obsługą
technologii Bluetooth®.

1 Notebook lub netbook musi obsługiwać technologię Bluetooth®. Dotyczy także telefonów z systemem Windows Mobile®. Przy telefonach BlackBerry, Palm OS® i
Android wymagana dodatkowa opłata za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług.
2 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.

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

● Oryginalne wkłady atramentowe HP 337/343 zawierają nawet 50% surowców
wtórnych.

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

Ta niewielka, elegancka drukarka przenośna pozwala
zachować wydajność poza biurem1.
● Drukowanie w momencie wygodnym dla użytkownika

— na lotnisku, w hotelu lub podczas spotkania — z
wykorzystaniem wbudowanego interfejsu
Bluetooth®1.

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

● Szybkie generowanie wydruków z prędkością do 22
str./min w czerni i 18 str./min w kolorze, druk z
laserową jakością (ISO/IEC 24734) z prędkością do
5 str./min w czerni i 3,5 str./min w kolorze.

● Więcej wydruków dzięki opcjonalnym oryginalnym
wkładom atramentowym HP o dużej pojemności2.

Możliwość bezpośredniego drukowania z różnego
typu urządzeń przenośnych, w tym z wybranych
modeli notebooków i telefonów komórkowych1.
● Technologia Bluetooth® pozwala drukować
bezprzewodowo z wybranych modeli notebooków,
smartfonów i telefonów komórkowych1.

● Urządzenie przenośne zapewnia dodatkowe
możliwości — pozwala drukować profesjonalnej
jakości dokumenty poza biurem1.

● Bezpośrednie drukowanie z telefonów Windows
Mobile®, BlackBerry, Palm OS® i Android.1

● Drukowanie pod kontrolą różnych systemów
operacyjnych z platform z systemem Windows® i
komputerów Macintosh.

Zawsze wysoka wydajność – urządzenie
zapewniające łatwe i niezawodne drukowanie
mobilne.
● Łatwe, niezawodne drukowanie — intuicyjny panel
sterowania oraz odporna na wstrząsy i upadki
obudowa przystosowana do pracy w trudnych
warunkach.

● Wskaźnik na panelu sterowania pozwala
monitorować czas pracy akumulatora i szybko
odłączyć drukarkę od sieci za pomocą wyłącznika
interfejsu Bluetooth®.

● 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.

● Bezobsługowe drukowanie dokumentów
wielostronicowych — wbudowany podajnik papieru
pozwala załadować nawet 50 arkuszy.
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DANE TECHNICZNE
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
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 (tryb roboczy): Do 22 str./min; Kolorowy (tryb roboczy): Do 18
str./min
Czarny (tryb normalny): Do 5 str./min; Kolorowy (tryb normalny): Do 3,5
str./min
W czerni (best): Do 1 str./min; Czarny (ISO): Do 5 str./min; Kolorowy (ISO):
Do 3,5 str./min

Możliwości drukarki Druk bez marginesów: Tak (do 10 x 15 cm)
Standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI
Zgodne typy atramentu Atrament barwnikowy (kolorowy); Atrament pigmentowy (czarny)
Standardowe podłączenia 1 port USB 2.0; 1 port PictBridge; 1 port Bluetooth 2.0 + EDR
Przygotowany do pracy w sieci Standardowy (Bluetooth 2.0 + EDR)
Możliwość pracy bezprzewodowej Tak, Bluetooth 2.0 + EDR
Panel sterowania 4 przyciski na panelu sterowania — Cancel (Anuluj), Power On/Off

(Włączanie/wyłączanie zasilania), Resume (Wznów), Bluetooth On/Off
(Włączanie/wyłączanie technologii Bluetooth); 5 diod LED — Battery
charging (Ładowanie akumulatora), Black/colour cartridges (wkłady
czarne/kolorowe), Power On/Off (Włączanie/wyłączanie zasilania),
Bluetooth On/Off (Włączanie/wyłączanie technologii Bluetooth), Battery
power level (Poziom naładowania akumulatora)

Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 500 stron

Nośniki Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), karty
(okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, broszury

Obsługiwane formaty nośników A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL
Własne wymiary nośników od 76x102 do 216x356 mm
Obsługiwana gramatura nośników Podajnik 1: 60–90 g/m² (nośniki zwykłe); 75–90 g/m² (koperty); do

200 g/m² (karty)
Obsługa papieru Podajnik na 50 arkuszy, prosta ścieżka papieru

Opcja druku dwustronnego: Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Pamięć standardowa 64 MB
prędkość procesora 220 MHz
Zgodne systemy operacyjne Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (x32 and x64), Windows® XP

Professional x32, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008; Mac
OS X v 10.5 lub nowszy, Windows Mobile® 5.0, 6.x for Pocket PC, Linux
(patrz http://www.hplip.net)

Minimalne wymagania systemowe PC: Windows® 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GHz;
1 GB (32-bitowy) lub 2 GB (64-bitowy) pamięci RAM, 1 GB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie
internetowe, port USB; Windows Vista®: procesor 32-bitowy (x86) lub
64-bitowy (x64), 800 MHz; 512 MB pamięci RAM, 900 MB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie
internetowe, port USB; Microsoft® Windows® XP (32-bitowy) z dodatkiem
Service Pack 2: procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub inny zgodny;
233 MHz lub szybszy; 512 MB pamięci RAM, 500 MB wolnego miejsca
na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie internetowe, port
USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 lub procesor
Intel® Core, 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Dołączone oprogramowanie Pasek BING, Desktop SureSupply
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 348 x 175 x 84 mm
waga produktu 2,3 kg (2,5 kg z akumulatorem)
Zasilanie Typ zasilacza: Uniwersalny zasilacz zewnętrzny

Zasilanie: Napięcie wejściowe: 90–132 V, 47–63 Hz; 180–264 V, 47–63
Hz
Pobór mocy: Maks. 40 W, 15 W (aktywność), 5,8 W (tryb gotowości),
2,6 W (tryb uśpienia), 0,34 W (urządzenie wył.)

Akustyka Poziom mocy akustycznej: 5,8 B(A) w trybie Best; 6,3 B(A) w trybie
Normal; 6,5 B(A) (w trybie Fast Draft)
Ciśnienia emisji akustycznych: 50 dB(A) w trybie Best; 55 dB(A) w trybie
Normal; 58 dB(A) (w trybie Fast Draft)

Środowisko pracy Zakres tempretatur pracy: Od 0°C do 55°C
Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 32°C
Zakres temperatur w czasie pracy: od 40 do 60°C
Zakres wilgotności po wyłączeniu: Wilgotność względna 20-90%
Zakres wilgotności podczas pracy: wilgotność względna od 15 do 95%
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: wilgotność względna 15-90%

Certyfikaty Dyrektywa EMC (UE); Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z
przepisami: Zgodność ze standardem IEC 950; na liście bezpieczeństwa
UL; Zgodność z normami EU LVD i EN 60950; Akceptacja GS; GOST
(Rosja); ENERGY STAR: Tak

Zawartość opakowania CN551A Drukarka przenośna HP Officejet 100 (L411a), czarny wkład
atramentowy HP 337, trójkolorowy wkład atramentowy HP 343, akumulator
litowy, instrukcja instalacji na płycie CD, zasilacz HP Smart 65 W

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

Akcesoria CQ775A Akumulator do drukarki przenośnej HP Officejet
Q6282A Torba na notebook i drukarkę przenośną HP
ED494AA Zasilacz sieciowy HP Smart 65 W
XW576AA Walizeczka na 4 kółkach HP Deluxe

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

Opcje usług i pomocy technicznej UG196E Trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na
drukarkę Officejet
UG072E Trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą na drukarkę Officejet w
następnym dniu
UG245E Trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum
serwisowego drukarek Officejet. (UG196E: Austria, Belgia, Dania,
Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia,
Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. UG072E:
tak samo jak UG196E oraz Czechy, Grecja, Węgry, Polska i Słowacja.
UG245E: Tylko kraje bałtyckie, Bułgaria, Czechy, DOM-TOM, Europejskie
Rynki Wschodzące, Cypr, Węgry, Izrael, Malta, MEMA, Mołdawia, Polska,
Rumunia, RPA, Rosja, Słowacja, Słowenia, Turcja).

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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