Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP DeskJet Ink
Advantage 3835 All-in-One
Μετακινηθείτε, εξοικονομήστε χρόνο, περιορίστε το κόστος

Κάντε περισσότερα – κρατώντας
χαμηλό το κόστος εκτύπωσης – με
εύκολη εκτύπωση από
smartphone ή tablet. Εκτυπώστε
σε προσιτή τιμή, με τα δοχεία
μελάνης χαμηλής τιμής της HP, και
απλοποιήστε τις εργασίες με αυτόν
τον ευέλικτο και εύχρηστο
all-in-one με φαξ.
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Εύκολη φορητή εκτύπωση.
● Εκτυπώστε και συνδεθείτε γρήγορα με εύκολη ρύθμιση από το smartphone, το tablet ή

τον υπολογιστή σας.2

● Συνδέστε το smartphone ή το tablet σας απευθείας με τον εκτυπωτή σας – και

εκτυπώστε εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.3

Επισημάνσεις

● Διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης και σαρώστε καθ' οδόν με τη δωρεάν εφαρμογή

για φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote.4

● Ταχύτητα εκτύπωσης: Έως 8,5
ασπρόμαυρες σελ./λεπτό ISO (A4), έως 6
έγχρωμες σελ./λεπτό ISO (A4)

● Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.1 Οι σελίδες βγαίνουν υπέροχες

● Χειρισμός χαρτιού: Δίσκος εισόδου 60
φύλλων, δίσκος εξόδου 25 φύλλων, ADF 35
σελίδων

Απολαύστε οικονομική εκτύπωση στο σπίτι.

● Συνδεσιμότητα: Τυπικά 1 Hi-Speed USB
2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n

● Δημιουργήστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, κάθε φορά – με τη Νο1 μάρκα

● Δυνατότητα φαξ: Ναι

– ακόμα και αν δεν είστε εκεί.

● Εκτυπώστε όλες τις φωτογραφίες και τα έγγραφα ποιότητας που χρειάζεστε με τα

οικονομικά δοχεία μελάνης της HP.
εκτυπωτών στον κόσμο.5

Απολαύστε παραγωγικότητα με τους όρους σας.
● Πάρτε τον έλεγχο των εργασιών σας και ολοκληρώστε τις πιο γρήγορα με την

εύχρηστη οθόνη 5,5 cm (2,2 ίντσες).

● Αντιγράψτε, σαρώστε και στείλτε με φαξ γρήγορα πολυσέλιδα έγγραφα με τον

αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 σελίδων.

● Αποκτήστε πρόσβαση σε σελίδες ζωγραφικής, συνταγές, κουπόνια και άλλα με τα

δωρεάν HP Printables – με παράδοση στο χρονοδιάγραμμά σας.6

● Δεν χρειάζεται να περιμένετε – ξεκινήστε την εκτύπωση αμέσως με εύκολη ρύθμιση.

Συνδεθείτε αυτόματα στο ασύρματο δίκτυό σας.7

Βασιστείτε σε ένα προϊόν σχεδιασμένο να ταιριάζει με τη ζωή σας.
● Εξοικονομήστε χώρο με έναν συμπαγή all-in-one που είναι σχεδιασμένος να χωρά στο

γραφείο σας, σε ράφι ή οπουδήποτε θέλετε.

● Εκτυπώστε από όποιο δωμάτιο - χωρίς διακοπές. Η προαιρετική αθόρυβη λειτουργία

βοηθάει να διατηρείτε το θόρυβο στο ελάχιστο.

Εκτυπωτής HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One

Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ασύρματη λειτουργία, φαξ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 8,5 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 6 σελ/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)

Ανάλυση εκτύπωσης

Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; 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)

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: 215 x 355 mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 3 GUI, PCLm (εφαρμογές HP/UPD), URF (AirPrint)

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

2 (1 μαύρης μελάνης, 1 έγχρωμης μελάνης)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Διαθέτει ασύρματη άμεση εκτύπωση και τοπική σύνδεση Wi-Fi για φορητή
εκτύπωση μέσω Apple AirPrint™ και άλλων λύσεων. Υποστηρίζει την
εκτύπωση από τα περισσότερα smartphone και tablet με τα παρακάτω
λειτουργικά συστήματα: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8,
Windows RT

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 1.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 100 έως 250

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή

180 MHz

Οθόνη

Μονόχρωμη οθόνη αφής 5,5 cm (2,2 ίντσες)

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Όχι

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Ναι

Συνδεσιμότητα

Βασική 1 Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο

Μέσω ενσωματωμένου Wi-Fi 802.11b/g/n

Μνήµη

Βασική 512 MB DDR1, 128 MB Flash; Μέγιστη 512 MB DDR1, 128 MB Flash

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού
εκτυπωτή

Μη αυτόματη διπλής όψης

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Ναι; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 300 dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο
κείμενο και γραφικά: Έως 600 x 300 dpi

Ταχύτητα αντιγραφής

Έως 7 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 3,5 αντ./λεπτό έγχρωμη
ISO (A4)

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας
εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή,
φαξ από τον μπροστινό πίνακα; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος
σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Μορφή αρχείων σάρωσης

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Περιοχή σάρωσης

Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 297 mm

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit/ 256

Φαξ

Ναι, έγχρωμη

Προδιαγραφές φαξ

Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x 196 dpi

Τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, κάρτες,
μέσα HP premium, σιδερότυπα χαρτιά, μέσα χωρίς περιθώρια

Μεγέθη μέσων

Υποστηριζόμενες A4, B5; A6; φάκελος DL

Διαχείριση μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Έως 60 φύλλα; Έως 20 φύλλα Κάρτες; Έως 20
φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 25 φύλλα, Έως 20 κάρτες, Έως 20 φύλλα
φωτογραφικό χαρτί
Εκτύπωση διπλής όψεως: Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
οδήγησης)

Βάρος χαρτιού

Υποστηριζόμενες: 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

F5R96C: Εκτυπωτής HP Deskjet Ink Advantage 3835 All-in-One, δοχείο
μαύρης μελάνης HP 652 (~360 σελίδες), δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP
652 (~200 σελίδες). CD λογισμικού, αφίσα εγκατάστασης; καλώδιο
τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεφώνου

Αναλώσιμα

CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CHP710 Χαρτί εκτύπωσης HP All-in-One-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
F6V24AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Advantage HP 652
F6V25AE Δοχεία μελάνης Advantage HP 652

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7. OS X v10.8 Mountain Lion, OS X
v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows® 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, Internet Explorer. Windows® Vista®: Επεξεργαστής
800 MHz 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 8. Windows® XP SP3 ή νεότερα (μόνο 32-bit): οποιοσδήποτε Intel®
Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 850 MB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα
USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite. 1
GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet, USB

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Λογισμικό εκτυπωτή HP, HP Update, online αγορά αναλωσίμων, HP Photo
Creations

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 450 x 364 x 224,4 mm; Μέγιστη: 450 x 572,9 x 270,7 mm (με τους
δίσκους εκτεταμένους)

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

492 x 283 x 413 mm

Βάρος εκτυπωτή

5,61 kg

Βάρος πακέτου

7,19 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 πίεσης ήχου: 48 dB(A)

Ισχύς

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση: 10 W (μέγιστη), 0,1 W (απενεργοποίηση), 2,83 W (αναμονή),
1,17 W (αναστολή)
Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Πιστοποιήσεις

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

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους και πρόσβαση σε βραβευμένες
υπηρεσίες υποστήριξης 24/7 μέσω της τοποθεσίας
http://www.hp.com/support. Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη ενός έτους. Με
τις υπηρεσίες, το λογισμικό, τις λύσεις και την υποστήριξη HP Total Care,
μπορείτε να χρησιμοποιείτε, να προστατεύετε και να απολαμβάνετε την
τεχνολογία HP

Επισκευή και υποστήριξη

UG062E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG187E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
(UG062E: μόνο σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UG187E:
όλες οι χώρες EMEA)

Υποσημειώσεις

1Σε σύγκριση με την πλειονότητα των καταναλωτικών/οικιακών εκτυπωτών γραφείου inkjet all-in-one κάτω των €399 το Νοέμβριο του 2014, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q3 του 2014, και με τυπικό χρόνο

για τη ρύθμιση ή/και παρουσία της προφορτωμένης προσθήκης. Απαιτείται λήψη εφαρμογής για τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή η φορητή
συσκευή να έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή μέσω Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι
συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση στο Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Η χρήση
της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα
υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2Προϋποθέτει τη λήψη της εφαρμογής HP All-in-One Printer Remote και είναι συμβατή με iPhone® 4 και νεότερο, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®,
iPod® και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερο. Ο εκτυπωτής και η φορητή συσκευή πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο τοπικό ασύρματο δίκτυο και να έχουν πρόσβαση στο Internet. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται
από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Για τη λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3Η φορητή συσκευή πρέπει να
συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi ενός MFP ή εκτυπωτή με δυνατότητα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση
της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο ασύρματης πρόσβασης του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4Απαιτείται χρήση σημείου ασύρματης
πρόσβασης και σύνδεση στο Internet στη φορητή συσκευή. Συμβατότητα με iPhone® 4 και νεότερο, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G με iOS 7 ή νεότερο και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερο. Οι ελεγχόμενες
λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Ο χειρισμός της σάρωσης/αντιγραφής προϋποθέτει ότι η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής έχουν συνδεθεί στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή
μέσω της ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για σάρωση από φορητές συσκευές, η συσκευή πρέπει να διαθέτει κάμερα 5 megapixel ή υψηλότερης ανάλυσης με δυνατότητα αυτόματης εστίασης.; 5Με βάση το Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker® της IDC για το 2012, Q4. Αποστολές για εκτυπωτές inkjet μονής λειτουργίας και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP), συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής.; 6Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και
σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των φορμών εκτύπωσης HP διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις και ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση
υλικολογισμικού. Η αυτόματη παράδοση των ΗΡ Printables δεν είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα μοντέλα εκτυπωτών. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.; 7Η Αυτόματη ασύρματη
σύνδεση ΗΡ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις διαμορφώσεις συστημάτων. 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. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/autowirelessconnect.

http://www.hp.com/gr
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