
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP DeskJet GT
5820 All-in-One
Σύστημα δοχείου μελάνης HP. Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ανά
σελίδα1. Εκτυπώσεις μεγάλου όγκου.

Αυτή η ασύρματη συσκευή
all-in-one εκτυπώνει χιλιάδες
σελίδες2 με εξαιρετικά χαμηλό
κόστος ανά σελίδα1. Το σύστημα
αναπλήρωσης εύκολης πρόσβασης,
χωρίς διαρροές3 σημαίνει το τέλος
της ακαταστασίας, απλά
εξαιρετική ποιότητα και αξιοπιστία
για όλες τις ανάγκες εκτύπωσης
μεγάλου όγκου.
Επισημάνσεις

● Ασύρματη εκτύπωση από φορητές
συσκευές

● Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

● Μελάνες υψηλής ποιότητας, μεγάλης
διάρκειας

● Καθαρή, εύκολη εμπειρία αναπλήρωσης

● Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Περισσότερες σελίδες με το ίδιο κόστος
● Εκτυπώστε μεγάλους όγκους σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ανά σελίδα1 με αυτό το

σύστημα δοχείων μελάνης υψηλής χωρητικότητας.

● Εκτυπώστε χιλιάδες σελίδες με δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας – απλώς
προσθέστε περισσότερη μελάνη όταν μειωθεί το επίπεδο.

● Εκτυπώστε έως 8.000 σελίδες με ένα σετ φιαλών μελάνης HP ή έως 5.000 σελίδες με
μια φιάλη μαύρης μελάνης HP.2

Χωρίς ακαταστασία. Χωρίς άγχος.
● Παρακολουθήστε τα επίπεδα μελάνης και ανανεώστε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP

εύκολα, όταν θέλετε.

● Τα διαφανή δοχεία μελάνης σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε με σιγουριά.

● Αυτή η συσκευή all-in-one προσφέρει εύκολη εγκατάσταση. Διατίθεται με τις
αυθεντικές φιάλες μελάνης HP που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε.

Εξαιρετική ποιότητα HP
● Βασιστείτε σε καθαρό, ευκρινές κείμενο και ζωντανά γραφικά για όλο το υλικό

μάρκετινγκ, κάθε φορά.

● Εκτυπώστε καθημερινά έγγραφα με πιο ευκρινείς γραμμές, πιο έντονο μαύρο και
λιγότερες μουτζούρες σε χαρτιά ColorLok®.4

● Βασιστείτε σε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP για φωτογραφίες ανθεκτικές στο
ξεθώριασμα και το νερό που διαρκούν για δεκαετίες.

● Απολαύστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας κάθε φορά με έναν all-in-one σχεδιασμένο
και κατασκευασμένο για αξιοπιστία.

Εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές
● Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.6

● Εκτυπώστε και συνδεθείτε γρήγορα με εύκολη εγκατάσταση από το smartphone, το
tablet ή τον υπολογιστή.7

● Συνδέστε το smartphone ή το tablet απευθείας με τον εκτυπωτή – και εκτυπώστε
εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.8

● Διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης και σαρώστε καθ' οδόν με τη δωρεάν εφαρμογή
για φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote.9



Εκτυπωτής HP DeskJet GT 5820 All-in-One

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ασύρματη σύνδεση

Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 8 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 5 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
εκτός της πρώτης σελίδας:Σε 13 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα)
;Σε 17 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)

Ανάλυση εκτύπωσης Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση
έως 4800 x 1200 dpi (για εκτύπωση από υπολογιστή με επιλεγμένα
φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1200 dpi)

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3 mm; Κάτω: 3 mm; Αριστερά: 3 mm; Δεξιά: 3
mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 216 x 355 mm

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCL 3 GUI

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, έως 210 x 297 mm (A4)

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης 1 φιάλη μαύρης μελάνης, σετ 3 έγχρωμων φιαλών

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Έως 1.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 400 έως 800

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή 360 MHz

Οθόνη Οθόνη LCD με 7 τμήματα και εικονίδια

Υποστηρίζει πολυδιεργασία Όχι

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι

Συνδεσιμότητα Βασική 1 Hi-Speed USB 2.0

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο Δεν διαθέτει

Μνήµη Βασική Ενσωματωμένα; μέγιστη Ενσωματωμένα

Ρυθμίσεις αντιγραφικού Αυτόματη μεγέθυνση; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9 αντίγραφα;
Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 300 dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο
κείμενο και γραφικά: Έως 600 x 300 dpi; Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού:
προσαρμογή στη σελίδα

Ταχύτητα αντιγραφής 7 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), 2 αντίγραφα/λεπτό έγχρωμη ISO
(A4)

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδος; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής
(CIS); Τρόποι σάρωσης: Σάρωση μέσω του λογισμικού HP Photosmart; Έκδοση
Twain: Έκδοση 2.1; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216
x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Περιοχή σάρωσης μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 297 mm

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι 24 bit/ 256

Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ Όχι

Τύποι μέσων Απλό χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, χαρτί μπροσούρας

Μεγέθη μέσων υποστηρίζεται A4; A6; B5; Φάκελος DL; ειδικά: 76,2 x 127 έως 215 x 355 mm

Χειρισμός μέσων Χωρητικότητα εισόδου: Έως 60 φύλλα; Όχι Διαφάνειες; Έως 5 φάκελοι
Φάκελοι; Έως 20 κάρτες Κάρτες; Έως 20 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 25 φύλλα, Έως 5 φάκελοι
μέγιστη: Έως 25 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψης: Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
οδήγησης)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι

Βάρος χαρτιού Υποστηρίζεται: A4: 60 έως 90 g/m². Φάκελοι HP: 75 έως 90 g/m². Κάρτες HP:
έως 200 g/m². Φωτογραφικό χαρτί HP 10 x 15 cm: έως 300 g/m²;
Συνιστώμενο: 75 g/m²

Περιεχόμενα συσκευασίας X3B09A: Εκτυπωτής HP DeskJet GT 5820 All-in-One; Αυθεντική φιάλη μαύρης
μελάνης HP GT51 (90CC); Αυθεντική φιάλη κυανής μελάνης GT52 (70CC);
Αυθεντική φιάλη ματζέντα μελάνης HP GT52 (70CC); Αυθεντική φιάλη
κίτρινης μελάνης HP GT52 (70CC); Μαύρο, 5.000 σελίδες; Έγχρωμο, 8.000
σελίδες; CD λογισμικού; Αφίσα εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας;
Καλώδιο USB

Αναλώσιμα M0H57AE Αυθεντική φιάλη μαύρης μελάνης HP GT51 ~5.000 σελίδες
M0H54AE Αυθεντική φιάλη κυανής μελάνης HP GT52 ~8.000 σελίδες
M0H55AE Αυθεντική φιάλη ματζέντα μελάνης HP GT52 ~8.000 σελίδες
M0H56AE Αυθεντική φιάλη κίτρινης μελάνης HP GT52 ~8.000 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®; OS X
El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
v10.8 Mountain Lion

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB, Internet
Explorer; Windows Vista®: Μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB, Microsoft®
Internet Explorer 8
Mac: Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9), 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση
Internet, USB

Λογισμικό που περιλαμβάνεται Λογισμικό εκτυπωτή ΗΡ, HP Update, HP Photo Creations

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 525 x 310 x 158 mm; μέγιστη: 525 x 553,5 x 256,6 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 591 x 396 x 203 mm

Βάρος εκτυπωτή 4,67 kg

Βάρος συσκευασίας 5,88 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,0 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 47 dB

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 200 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
κατανάλωση: 10 Watt μέγιστη, 0,07 Watt (απενεργοποίηση), 2,1 Watt
(αναμονή), 0,88 Watt (αναστολή)
τύπος τροφοδοσίας: Εσωτερικό

Πιστοποιήσεις CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Κλάση B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; GOST (Ρωσία)
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση Εμπορική εγγύηση υλικού για ένα έτος, υποστήριξη web, 24 ώρες την ημέρα,
7 ημέρες την εβδομάδα στην τοποθεσία: http://www.hp.com/support

Υπηρεσίες και υποστήριξη UG187E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG062E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG235E HP Care Pack για 3 έτη με υποστήριξη επιστροφής στην αποθήκη για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
(UG187E: Όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας
Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UG062E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία.
UG235E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Υποσημειώσεις
1 Φιάλες μελάνης HP σε σύγκριση με δοχεία μελάνης HP. Το κόστος ανά σελίδα βασίζεται σε αποτελέσματα αναμενόμενης απόδοσης σελίδων μαύρης και σύνθετης μελάνης (κυανή/ματζέντα/κίτρινη) με βάση τη μεθοδολογία της HP και συνεχή εκτύπωση 
δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση και την απόδοση: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων ανά φιάλη μαύρης και σύνθετης (κυανή/ματζέντα/κίτρινη) μελάνης βασίζεται στη μεθοδολογία της HP και σε 
συνεχή εκτύπωση δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Για την εκτύπωση 8.000 έγχρωμων δοκιμαστικών σελίδων απαιτείται μια επιπρόσθετη φιάλη μαύρης μελάνης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων 

και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση και την απόδοση: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.; 4 Βάση εσωτερικών δοκιμών της HP με αυθεντικά δοχεία μελάνης (pigment) HP σε χαρτιά ColorLok®. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printpermanence.; 5 Η ανθεκτικότητα στο 
νερό βασίζεται σε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP και φωτογραφικά χαρτιά HP σε εσωτερικές δοκιμές της HP με βάση τα πρότυπα ISO 18935. Οι εκτιμήσεις σταθερότητας εικόνας βασίζονται στη χρήση αυθεντικών δοχείων μελάνης ΗΡ και φωτογραφικών 

χαρτιών ΗΡ. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printpermanence.; 6 Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: http://www.hp.com/go/mobile printing.; 7 Απαιτείται η λήψη της εφαρμογής για φορητές συσκευές HP
All-in-One Printer Remote και είναι συμβατός με iPhone® 4 και νεότερο, iPad® τέταρτης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερο. Για την πλήρη λίστα υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, ανατρέξτε στη 

διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 8 Πριν από την εκτύπωση, η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται 
επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 9 Τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Πλήρης λίστα υποστηριζόμενων 
λειτουργικών συστημάτων και πληροφορίες στη διεύθυνση http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.;

http://www.hp.com/gr
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