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Ιδανικός για ομάδες εργασίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
που χρειάζονται έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή επαγγελματικής
ποιότητας με χαμηλό κόστος ανά σελίδα, ασύρματη/φορητή
συνδεσιμότητα, καθώς και κορυφαία εργαλεία διαχείρισης και
λύσεις επεκτασιμότητας.

1Το αναφερόμενο κόστος ανά σελίδα βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser MFP κάτω των €500 και των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των €300 χωρίς ΦΠΑ, όπως ίσχυαν το Σεπτέμβριο του 2012. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/eu/officejet. Απόδοση OJ Pro ISO με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα με τους κατάλληλους εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com). Για τις φορητές συσκευές απαιτείται σύνδεση στο Internet και δυνατότητα email. Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενδέχεται να απαιτούνται προγράμματα δεδομένων που αγοράζετε ξεχωριστά ή
να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν.
3Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τη σύμβαση και ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση
υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com.
4Χωρητικότητα έως 500 φύλλα με προαιρετικό εξάρτημα δίσκου χαρτιού 1x250 φύλλων. Δεν περιλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά.
5Ο όγκος σελίδων βασίζεται στο δοχείο μαύρης μελάνης HP 950XL Officejet και στα δοχεία κυανής, ματζέντα και κίτρινης μελάνης HP 951XL Officejet. Τα δοχεία υψηλής χωρητικότητας δεν περιλαμβάνονται. Διατίθενται ξεχωριστά.
6Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.
7Για τη χρήση της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης ΗΡ, ενδέχεται να απαιτείται μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com.
8Οι αναφερόμενες τιμές εξοικονόμησης ενέργειας βασίζονται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser MFP κάτω των €500 χωρίς ΦΠΑ, όπως ίσχυαν το Σεπτέμβριο του 2012. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας βασίζονται σε δοκιμές της HP και τρίτων
κατασκευαστών για λογαριασμό της HP με χρήση των κριτηρίων της μεθόδου δοκιμής TEC του προγράμματος ENERGY STAR®. Το πραγματικό κόστος και η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/officejet.
9Για τους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή έχει προγραμματιστεί να παραμένει απενεργοποιημένη 12 ώρες τις καθημερινές και 48 ώρες τα σαββατοκύριακα. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας συγκρίνεται με ένα τυπικό μοντέλο καθημερινής χρήσης, που
υποθέτει ότι οι συσκευές παραμένουν απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα σαββατοκύριακα.
10Συγκριτικά με την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των €300 χωρίς ΦΠΑ και των έγχρωμων εκτυπωτών laser MFP κάτω των €500 χωρίς ΦΠΑ, όπως ίσχυαν το Σεπτέμβριο του 2012. Οι υπολογισμοί συγκρίνουν το βάρος των αναλωσίμων και των
υλικών συσκευασίας των δοχείων που απαιτούνται για τον ίδιο αριθμό σελίδων με βάση την απόδοση κατά το πρότυπο ISO των δοχείων μέγιστης χωρητικότητας σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης, σύμφωνα με τη δοκιμή της Buyers Laboratory Inc, η οποία ανατέθηκε από
την HP το 2013.
11Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθεται επί του παρόντος σε 47 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle.

Εξασφαλίστε έως 50% χαμηλότερο κόστος
ανά σελίδα σε σχέση με τους εκτυπωτές
laser με αυτόν τον πολυλειτουργικό
εκτυπωτή που παρέχει εύκολη διαχείριση1.

● Δημιουργήστε ποιοτικές εκτυπώσεις με αυθεντικές
μελάνες HP και μειώστε το κόστος εκτύπωσης έως 50%
σε σχέση με τους έγχρωμους laser1.

● Απολαύστε εύκολη ενσωμάτωση στο περιβάλλον του
γραφείου σας και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω
κορυφαίων εργαλείων διαχείρισης, όπως το HP Web
Jetadmin.

● Διαχειριστείτε εύκολα την ασφάλεια εκτύπωσης χωρίς
εξειδικευμένες γνώσεις μέσω του HP Imaging and
Printing Security Center.

● Προστατεύστε την επένδυσή σας και επιλέξτε μια λύση
που μπορεί να αναπτύσσεται παράλληλα με την
επιχείρησή σας.

Εξοικονομήστε χρόνο, βελτιώστε τις ροές
εργασιών και απλοποιήστε τις εργασίες
γραφείου.

● Αποκτήστε πρόσβαση σε εργαλεία εκτύπωσης και
χρήσιμες επαγγελματικές εφαρμογές μέσω του
εύχρηστου πίνακα ελέγχου και της μεγάλης έγχρωμης
οθόνης αφής3.

● Χειριστείτε μεγάλες εργασίες με την αυτόματη
εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση δύο όψεων και
τοποθετήστε έως 500 φύλλα χαρτιού ταυτόχρονα με
τον προαιρετικό δίσκο χαρτιού4.

● Εκτυπώστε έως 2.300 ασπρόμαυρες σελίδες – ή έως
1.500 έγχρωμες σελίδες – με ένα μόνο αυθεντικό δοχείο
μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας5.

● Επιλέξτε HP για αξιόπιστη εκτύπωση για ομάδες
εργασίας – σχεδίαση για όγκους έως 1.500 σελίδες το
μήνα.

Συνδεθείτε, εκτυπώστε και παραμείνετε
παραγωγικοί – στο γραφείο ή εν κινήσει2.

● Προσθέστε αυτόν τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή
υψηλής απόδοσης στο ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυό
σας για βελτιωμένη αποδοτικότητα ομάδας6.

● Εκτυπώστε ασύρματα και επωφεληθείτε από τη
δυνατότητα κοινόχρηστης πρόσβασης με
επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές
tablet και φορητές συσκευές2 – ακόμα και χωρίς δίκτυο
ή δρομολογητή7.

● Επωφεληθείτε από την ευελιξία που σας παρέχει το HP
ePrint, εκτυπώνοντας από smartphone ή tablet όπου κι
αν βρίσκεστε2.

● Εκτυπώστε αρχεία απευθείας από μονάδες USB flash
μέσω της εύκολα προσβάσιμης θύρας USB.

Εξοικονομήστε πόρους χωρίς να θυσιάσετε
την απόδοση.

● Καταναλώστε έως 50% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με
τους έγχρωμους laser8 – προγραμματίστε τον
εκτυπωτή να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται
αυτόματα και εξοικονομήστε ενέργεια9.

● Εξοικονομήστε έως 50% από τα έξοδα για χαρτί με την
αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων.

● Χρησιμοποιήστε έως 50% λιγότερα αναλώσιμα και
υλικά συσκευασίας κατά βάρος σε σχέση με τους
έγχρωμους laser10.

● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον –
ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία
μελάνης HP μέσω του προγράμματος HP Planet
Partners11.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ και web

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή HP PCL5c, HP PCL6, εγγενής εκτύπωση PDF, προσομοίωση HP Postscript Level 3

Ταχύτητα εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 20 σελ/λεπτό; Ασπρόμαυρο (μέγιστη): Έως 25 σελ/λεπτό;
Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε ετοιμότητα): Σε 13 δευτερόλεπτα;
Έγχρωμη (ISO): Έως 15 σελ/λεπτό; Έγχρωμο (μέγιστη): Έως 25 σελ/λεπτό; Εκτύπωση
πρώτης έγχρωμης σελίδας (A4, σε ετοιμότητα): Σε 14 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1200 x 1200 dpi από ανάλυση
εισόδου 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1200 x
1200 dpi από ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi

Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού
εκτυπωτή

HP ePrint, εφαρμογές για φορητές συσκευές HP ePrint, Google Cloud Print, HP
EasyColor, συνοδευτικές σελίδες. Προσανατολισμός:
κατακόρυφος/οριζόντιος/περιστροφή κατά 180 μοίρες. Εκτύπωση δύο όψεων:
αναστροφή σελίδας κατά μήκος / πλάτος. Σελίδες ανά φύλλο: 1, 2, 4, 6, 9, 16.
Φυλλάδιο: βιβλιοδεσία αριστερά/βιβλιοδεσία δεξιά. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι:
μόνο μαύρη μελάνη/υψηλή ποιότητα. Επιλογές αλλαγής μεγέθους: πραγματικό
μέγεθος, προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, % πραγματικού μεγέθους (25% –
400%).Εκτύπωση A4 χωρίς περιθώρια. Ποιότητα εξόδου: πρόχειρη/κανονική/βέλτιστη.
Ασπρόμαυρη εκτύπωση όλου του κειμένου.

Αριθμός δοχείων μελανιού 4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Κύκλος λειτουργίας Μηνιαία, A4: Έως 30.000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
σελίδων

250 έως 1.500 σελίδες

περιθώρια εκτύπωσης Άνω: 3,3 mm; Αριστερά: 3,3 mm; Κάτω: 3,3 mm; Δεξιά: 3,3 mm

Ταχύτητα αντιγραφής Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 13 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (ISO): Έως 12 αντίγραφα/λεπτό

Ανάλυση αντιγραφής Μαύρο κείμενο και γραφικά: Έως 1200 x 600 dpi; Έγχρωμη: Έως 1200 x 600 dpi

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων Έως 99 αντίγραφα

Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού 25 έως 400%

Τύπος σάρωσης/Τεχνολογία Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)

Ανάλυση σάρωσης Υλικό: Έως 4800 x 4800 dpi; Οπτική: Μέχρι 4800 dpi

Βάθος Bit/Επίπεδα κλίμακας γκρι 24 bit· 256

Μορφή αρχείων σάρωσης Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf),
κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Τρόποι σάρωσης Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα: αντιγραφή, σάρωση σε email,
αποθήκευση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε USB, σάρωση σε υπολογιστή με
λογισμικό. Εφαρμογές για υπολογιστές-πελάτες: Eνσωματωμένος web server και
εφαρμογή HP Scan

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης ADF/Επίπεδος: 216 x 356 mm

Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή Ρυθμίσεις εικόνας, δημιουργία εργασιών, ρύθμιση ποιότητας εξόδου, ρυθμιζόμενη
ανάλυση σάρωσης από 75 έως 1200 dpi, ειδοποίηση εργασιών, σάρωση και
αποθήκευση σε προορισμούς: φάκελος δικτύου, υπολογιστής, μονάδα flash USB,
email, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)

Ταχύτητα φαξ Έως 33,6 kbps, 4 δευτ. ανά σελίδα

Ανάλυση φαξ Ασπρόμαυρη, βέλτιστη λειτουργία: 300 x 300 dpi; Ασπρόμαυρη, τυπική λειτουργία: 203 x
98 dpi

χαρακτηριστικά φαξ Φαξ: Ναι, έγχρωμη; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι;
Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι; Υποστήριξη ανίχνευσης χαρακτηριστικού ήχου
κλήσης: Ναι; Υποστήριξη προώθησης φαξ: Ναι; Υποστήριξη σταθμοσκόπησης φαξ: Ναι
(υπηρεσία κατ' επίκληση για λήψη μόνο); Υποστήριξη φράγματος ανεπιθύμητης
αλληλογραφίας: Ναι, απαιτεί αναγνώριση κλήσης; Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης
κλήσης: Έως 99 αριθμοί; Υποστήριξη διασύνδεσης υπολογιστή: Ναι, παρέχεται
υποστήριξη για το λογισμικό HP; Υποστήριξη ακουστικού τηλεφώνου: Όχι

Βασική συνδεσιμότητα 1 θύρα Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα συσκευής USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα δικτύου
Ethernet 10/100 Base-TΧ, 1 θύρα μόντεμ RJ-11, σταθμός 802.11b/g/n, σημείο
πρόσβασης 802.11b/g

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου IPP, (IPv4, IPv6), ARP (παλαιότερη προεπιλεγμένη IP), BOOTP, SMTP client, LLMNR,
Bonjour, LP/ APIPA (Αυτόματο IP), NetBIOS/WINS, LPR(SLP)/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1, Web Services Discovery, Web Services
Print, Web Services Scan. Επιλογές DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname, 44,
Syslog, τείχος προστασίας, SSL/TLS (HTTPs), ενσωματωμένος διακομιστής web
δικτύου με κωδικό πρόσβασης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών δικτύου και
λειτουργιών συσκευής, έλεγχος ταυτότητας ασύρματου δικτύου 802.1x (EAP-TLS,
LEAP και PEAP)

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint, εφαρμογές για φορητές συσκευές HP ePrint, Google Cloud Print,
επαγγελματικές εφαρμογές, Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση HP ePrint, Apple AirPrint™

Βασική μνήμη 512 MB

Μέγιστη μνήμη 512 MB

Ταχύτητα επεξεργαστή 480 MHz

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων Απλό χαρτί, χοντρό απλό χαρτί, κατάλευκο χαρτί HP, χαρτί παρουσιάσεων HP
Premium, ματ, φωτογραφικά χαρτιά HP Premium Plus, άλλα χαρτιά inkjet,
φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced, καθημερινό φωτογραφικό χαρτί HP, ματ,
καθημερινό φωτογραφικό χαρτί HP, γυαλιστερό, άλλα φωτογραφικά χαρτιά, άλλες
ευχετήριες κάρτες, χαρτί μπροσούρας HP 180g, γυαλιστερό, χαρτί μπροσούρας και
φυλλαδίου HP, ματ, τρίπτυχο χαρτί μπροσούρας HP, ματ, τρίπτυχο χαρτί μπροσούρας
HP, γυαλιστερό, άλλα χαρτιά μπροσούρας, πακέτο καρτών

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων Δίσκος 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), φάκελος (C5, C6, DL), 10 x 15 cm. Δίσκος 2: A4

Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων Δίσκος 1: 76,2 x 127 mm έως 216 x 356 mm. Προαιρετικός δίσκος 2: δεν υποστηρίζει
προσαρμοσμένο μέγεθος

Υποστηριζόμενο βάρος μέσων Δίσκος 1: 60 έως 105 g/m² (απλό χαρτί), 220 έως 280 g/m² (φωτογραφίες), 75 έως 90
g/m² (φάκελος), 163 έως 200 g/m² (κάρτα). Προαιρετικός δίσκος 2: 60 έως 105 g/m²
(απλό χαρτί);

Χειρισμός εκτύπωσης Δίσκος εισόδου 250 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων;
Δίσκος εξόδου 150 φύλλων; Προαιρετικός δίσκος εισόδου 250 φύλλων; Επιλογές
διπλής όψης: Αυτόματη (βασική); Τροφοδότης φακέλων: Όχι; Τυπικοί δίσκοι χαρτιού: 1;
Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου: Έως 500 φύλλα legal, Μέχρι
100 φύλλα Ετικέτα, Μέχρι 100 φύλλα φωτογραφικό χαρτί, Μέχρι 100 φύλλα
φωτογραφικό 4x6, Έως 80 κάρτες, Μέχρι 30 φάκελοι; Χωρητικότητες εξόδου: Μέγιστη
χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα legal, Έως 60 φύλλα Ετικέτα, Έως 60 φύλλα
φωτογραφικό χαρτί, Έως 65 κάρτες, Έως 25 φάκελοι

Περιεχόμενα συσκευασίας CR770A Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Officejet Pro 276dw, εξάρτημα αυτόματης
εκτύπωσης δύο όψεων HP, αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 950 Officejet, αρχικά
δοχεία έγχρωμης μελάνης HP 951 Officejet (κυανό, ματζέντα, κίτρινο), λογισμικό
εκτυπωτή και οδηγός χρήσης σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης, αφίσα
εγκατάστασης, καλώδιο τροφοδοσίας

Εξαρτήματα CN548A Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων για εκτυπωτές HP Officejet Pro 8600
e-All-in-One

Αναλώσιμα CN045AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 950XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 2.300 σελίδες*
CN046AE Δοχείο κυανής μελάνης HP 951XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1.500 σελίδες*
CN047AE Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 951XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1.500 σελίδες*
CN048AE Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 951XL Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1.500 σελίδες*
CN049AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 950 Officejet
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 1000 σελίδες*
C6818A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί HP Inkjet - 50 φύλλα/A4/210 x 297 mm
Q6593A Ματ χαρτί HP Professional Inkjet 200 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φ./A4/210 x 297 mm
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Λογισμικό που περιλαμβάνεται Λογισμικό εκτυπωτή HP, HP Update, βοήθεια για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP
Officejet Pro 276dw, Bing Bar for HP (περιλαμβάνει το HP Smart Print), I.R.I.S. οπτική
αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), μελέτη βελτίωσης προϊόντων για τον
πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP Officejet Pro 276dw

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8 (32 bit & 64 bit), Windows 7 (32 bit & 64 bit), Windows Vista (32 bit & 64
bit) (συμπεριλαμβανομένου της έκδοσης Starter Edition), Windows XP SP3 ή νεότερη
έκδοση (μόνο 32 bit), Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Υπολογιστής: Windows 8, Windows 7: Επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64),
2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή Internet,
USB. Windows Vista: Επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή Internet, USB.
Windows XP SP3 (μόνο 32 bit): Επεξεργαστής Intel® Pentium® II, Celeron® ή
συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 750 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο,
Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ή Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion: Επεξεργαστής Intel® Core, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο,
CD-ROM/DVD ή Internet, USB. Linux (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Επεξεργαστής Intel Core, 1 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD-ROM/DVD ή Internet, USB

Θόρυβος Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,4 B(A)

Ισχύς Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό γενικής χρήσης
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος: 35,09 watt (μέγιστη), 7,11 watt (αναμονή), 1,63 watt
(αδράνεια), 0,11 watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση
ενέργειας (TEC): 0,37 kWh/εβδομάδα

Περιβάλλον λειτουργίας Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 30°C
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30°C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 60°C
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 20 έως 80% RH
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 0% έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
σε θερμοκρασία 60 °C
Όρια υγρασίας λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία

Πιστοποιήσεις προϊόντος Ευρωπαϊκή Ένωση (CE); Πιστοποιήσεις ασφάλειας: EU LVD, CE (Ευρωπαϊκή Ένωση),
GOST (Ρωσία); ENERGY STAR: Ναι

Διαστάσεις προϊόντος Π x β x υ: 494 x 460 x 315 mm

Βάρος προϊόντος 12,7 kg

Εγγύηση Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και
υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές
απαιτήσεις.

Χώρα προέλευσης Προϊόν Κίνας

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης U6Z89E - Υπηρεσία ΗΡ για επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη
για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές Officejet Pro 276dw (διατίθεται σε όλες τις
χώρες/περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής)
U6Z90E - Υπηρεσία επιστροφής ΗΡ για 3 έτη για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές Officejet Pro
276dw (διατίθεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο
και στην Αφρική). Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα σε επίπεδο χώρας/περιοχής.

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Officejet Pro 276dw CR770A
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