
Φύλλο δεδομένων

Δοχείο μελάνης HPWireless 419
Δοχείο μελάνης HP. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης φορητών συσκευών.1 Εξαιρετικά
χαμηλό κόστος ανά σελίδα.2

Εκτυπώστε μεγάλους όγκους με
εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά
σελίδα2 και εξασφαλίστε εύκολη
εκτύπωση από φορητές συσκευές.1
Με ένα αξιόπιστο σύστημα
αναπλήρωσης χωρίς διαρροές,3 θα
μπορείτε να εκτυπώνετε έως 8.000
έγχρωμες σελίδες ή 15.000
ασπρόμαυρες σελίδες4 και να
παράγετε εκτυπώσεις εξαιρετικής
ποιότητας.

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 μικρότερο κόστος
● Εκτυπώστε χιλιάδες σελίδες με το σύστημα δοχείων μελάνης υψηλής χωρητικότητας.

● Εκτυπώστε έως 8.000 σελίδες με ένα σετ φιαλών έγχρωμης μελάνης HP ή έως 15.000
σελίδες με μια φιάλη μαύρης μελάνης HP.4

● Εκτυπώστε μεγάλους όγκους σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ανά σελίδα, με αυτό το
σύστημα δοχείων μελάνης υψηλής χωρητικότητας.2

Χωρίς ακαταστασία. Χωρίς σπατάλη.
● Αναπληρώστε εύκολα το σύστημα δοχείων μελάνης με επανασφραγιζόμενες φιάλες
χωρίς διαρροές.3

● Παρακολουθήστε τα επίπεδα μελάνης και ανανεώστε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP
εύκολα, όταν θέλετε.

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

Εξαιρετική ποιότητα HP
● Βασιστείτε σε πιο σκούρο, ευκρινέστερο κείμενο, κάθε φορά.5

● Βασιστείτε στις αυθεντικές μελάνες HP για φωτογραφίες μεγάλης διάρκειας.

● Δημιουργήστε μπροσούρες χωρίς περίγραμμα, φυλλάδια, φωτογραφίες και άλλα
έγγραφα εξαιρετικής εμφάνισης – στο γραφείο σας.

● Εξασφαλίστε τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για τη δουλειά σας και άλλες εργασίες
με λειτουργίες αντιγραφής και σάρωσης.

Εύκολη εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές
● Εκτυπώστε από το smartphone, σαρώστε και κοινοποιήστε σχεδόν από οπουδήποτε.6

● Παραγγείλετε μελάνη απευθείας μέσα από την εφαρμογή HP Smart.6

● Εκτυπώστε εύκολα από μια ποικιλία από smartphone και tablet.1

● Συνδέστε το smartphone ή το tablet απευθείας με τον εκτυπωτή – και εκτυπώστε
εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.7
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Περιήγηση στο προϊόν
Απεικονίζεται δοχείο μελάνης HPWireless 419

1. Πίνακας ελέγχου
2. Δίσκος εισόδου με χωρητικότητα έως 60 φύλλα
3. Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας 21,0 x 29,7 cm (A4)
4. Κεφαλές εκτύπωσης με δυνατότητα αντικατάστασης
5. Σύστημα αναπλήρωσης χωρίς διαρροές
6. Διαφανή δοχεία υψηλής χωρητικότητας
7. Τεχνολογία αυτόματης βαλβίδας
8. Προέκταση δίσκου
9. Ενσωματωμένο Wi-Fi Direct® και ασύρματη δικτύωση
10. Εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές με την εφαρμογή HP Smart

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
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
X4E40AE Αυθεντική φιάλη μαύρης μελάνης HP GT51XL 135 ml

Επισκευή και
υποστήριξη

U9UC1E HP Care Pack για 2 έτη με τυπική αντικατάσταση για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
U9NQ9E HP Care Pack για 2 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
U9NR5E HP Care Pack για 2 έτη με υποστήριξη επιστροφής στην αποθήκη για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
(U9UC1E: Όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας, U9NQ9E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, U9NR5E:
Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο Δοχείο μελάνης HPWireless 419

Αριθμός προϊόντος Z6Z97A

Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ασύρματη σύνδεση

Πίνακας ελέγχου 3 φωτεινές ενδείξεις και 5 κουμπιά, με μία οθόνη ενδείξεων LCD με εικονίδια

Εκτύπωση
Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Ταχύτητα εκτύπωσης1 Μαύρο (A4, ISO): Έως 8 σελ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 5 σελ./λεπτό; Ασπρόμαυρη (γενικές εργασίες γραφείου): Έως 19 σελ./λεπτό;
Έγχρωμη (γενικές εργασίες γραφείου): Έως 15 σελ./λεπτό

Εκτύπωση πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 14 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε 18 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi (όταν
εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi)

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Έως 1000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 400 έως 800

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή HP PCL 3 GUI

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

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια Ναι, 210 x 297 mm (A4)

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

Υποστηρίζει πολυδιεργασία Όχι

Εκτύπωση διπλής όψης Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)
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Μοντέλο Δοχείο μελάνης HPWireless 419

Αριθμός προϊόντος Z6Z97A

Αντιγραφή
Ταχύτητα αντιγραφής2 Μαύρο (A4, ISO): 6,5 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO): 2 αντίγραφα/λεπτό

Προδιαγραφές αντιγραφικού Αυτόματη μεγέθυνση;Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 300 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση:
προσαρμογή στη σελίδα

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

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: Έως 1.200 x 1.200
dpi

Περιοχή σάρωσης Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του
γκρι

24 bit / 256

Φαξ
Φαξ Δεν διαθέτει

Ταχύτητα επεξεργαστή 360 MHz

Συνδεσιμότητα
Βασική 1 Hi-Speed USB 2.0

Ασύρματη λειτουργία Ναι

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης3 HP ePrint

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
δικτύου

9100 Direct IP, LPR, ενσωματωμένος web server, SNMP, SLP, εκτύπωση WS

Δυνατότητες σύνδεσης σε
δίκτυο

Δεν διαθέτει

Μνήµη Βασική: Ενσωματωμένα;Μέγιστη : Ενσωματωμένα

Χειρισμός χαρτιού
Αριθμός δίσκων χαρτιού Βασική: 1;Μέγιστη: 1

Τύποι μέσων Απλό χαρτί; Φωτογραφικά χαρτιά HP; Ματ χαρτί HP για μπροσούρες ή επαγγελματική χρήση; Ματ χαρτί παρουσιάσεων HP; Γυαλιστερό χαρτί HP για
μπροσούρες ή επαγγελματική χρήση; Φωτογραφικά χαρτιά inkjet; Ματ χαρτιά inkjet; Γυαλιστερά χαρτιά inkjet

Μέγεθος μέσων Συνήθεις (μετρήσεις): 76,2 x 127 έως 215 x 355 mm
Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A4, B5; A6; φάκελος DL

Διαχείριση μέσων Βασική είσοδος: δίσκος εισόδου 60 φύλλων
Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 25 φύλλων
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι

Βάρος μέσων 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

Χωρητικότητα εισόδου Βασική: Έως 60 φύλλα
Μέγιστη: Έως 60 φύλλα
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι

Χωρητικότητα εξόδου Βασική: Έως 25 φύλλα
Φάκελοι: Έως 5 φάκελοι
ετικέτες: Έως 10 φύλλα
Κάρτες: Έως 20 κάρτες
Μέγιστη: Έως 25 φύλλα

Συμβατά λειτουργικά
συστήματα

Microsoft Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 ή νεότερη έκδοση (32 bit μόνο): Windows Server 2008 32 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση),
Windows Server 2008 64 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64
bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 , OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (πρώην OS X)

Ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος

Windows: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: Επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: Επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86), 2 GB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ή νεότερη έκδοση
(μόνο 32 bit): κάθε επεξεργαστής συμβατός με Intel® Pentium® II, Celeron® ή 233 MHz, 850 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Microsoft Internet Explorer 8. Υποστήριξη για Windows Server παρέχεται μέσω του προγράμματος
εγκατάστασης της γραμμής εντολών - Windows Server 2008 32 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008 64 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση),
Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2016;
Mac: OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (πρώην OS X), 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, πρόσβαση στο
Internet

Λογισμικό που περιλαμβάνεται Λογισμικό εκτυπωτή ΗΡ, HP Photo Creations

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)4 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
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Μοντέλο Δοχείο μελάνης HPWireless 419

Αριθμός προϊόντος Z6Z97A

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);

Ισχύς5 Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 200 έως 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Κατανάλωση: 10 Watt μέγιστη, 0,07 Watt (απενεργοποίηση), 2,1 Watt
(αναμονή), 0,88 Watt (αναστολή λειτουργίας); Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό

Πιστοποιήσεις CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Κλάση B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,
Τεύχος 5 Κλάση B; GOST (Ρωσία)

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας Δοχείο μελάνης HP Wireless 418; 2 φιάλες μαύρης μελάνης HP GT51 (90 CC, 5.000 σελίδες); Φιάλη κυανής μελάνης HP GT52 (70 CC, 8.000 σελίδες);
Φιάλη ματζέντα μελάνης HP GT52 (70 CC, 8.000 σελίδες); Φιάλη κίτρινης μελάνης HP GT52 (70 CC, 8.000 σελίδες); CD λογισμικού; Αφίσα
εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB.

Εγγύηση Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 24/7, παγκόσμιας κλάσης, για ένα έτος, μέσω της τοποθεσίας http://www.HP.com/support; Περιορισμένη εγγύηση
υλικού για ένα έτος ή 15.000 σελίδες, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα μετά από την ημερομηνία αγοράς; Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται
από τον χρήστη έχουν διαφορετικές περιόδους εγγύησης

Υποσημειώσεις
1 Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: http://hp.com/go/mobile printing.
2Φιάλες 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. Δεν βασίζεται στη διαδικασία δοκιμής του ISO/IEC 24711. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων
σελίδων και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες πλήρωσης και απόδοσης: http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
4 Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων ανά φιάλη μαύρης και σύνθετης μελάνης (κυανή/ματζέντα/κίτρινη) βασίζεται στη μεθοδολογία της HP και σε συνεχή εκτύπωση δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Δεν βασίζεται στη
διαδικασία δοκιμής του ISO/IEC 24711. 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. Για περισσότερες πληροφορίες πλήρωσης και απόδοσης: http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 Με βάση τις εσωτερικές δοκιμές οπτικής πυκνότητας της HP σε σύγκριση με τους εκτυπωτές HP DeskJet 5800 series με μελάνες HP 51 και HP 52.
6 Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Για την πλήρη λίστα υποστηριζόμενων λειτουργικών
συστημάτων και πληροφορίες: http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: http://hp.com/go/mobileprinting.
7 Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Για λεπτομέρειες: http://hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι
σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Μετά από την πρώτη σελίδα ή το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: http://hp.com/go/printerclaims
2 Οι προδιαγραφές ταχύτητας έχουν ενημερωθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μεθόδους δοκιμών.
3 Η 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; εξαιρείται η ασύρματη
άμεση εκτύπωση. Η ασύρματη άμεση εκτύπωση ενδέχεται να απαιτεί την εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης ή εφαρμογών και τη σύνδεσή τους με φορητή συσκευή ή υπολογιστή με δυνατότητα ασύρματης
λειτουργίας. Η ασύρματη λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και τα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών. Ανατρέξτε στη διεύθυνση hpconnected.com. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι
ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Το AirPrint™ υποστηρίζει OS X® Lion και OS X® Mountain Lion και τις ακόλουθες συσκευές με iOS 4.2 ή νεότερες εκδόσεις: iPad®, iPhone® (3GS ή νεότερο), iPod touch® (3ης
γενιάς ή νεότερο) και προϋποθέτει τη σύνδεση του εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή OS X ή iOS. Η ονομασία AirPrint, το λογότυπο AirPrint και οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της
Apple® Inc. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Οι ονομασίες και τα λογότυπα BlackBerry® είναι ιδιοκτησία της Research In Motion Limited. Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα
της Google Inc.
4 Υποστήριξη για Windows Server παρέχεται μέσω του προγράμματος εγκατάστασης της γραμμής εντολών - Windows Server 2008 32 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008 64 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση),
Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2016
5 Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του
προϊόντος.

http://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα
στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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