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Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet
Pro 276dw

1144,27 zł
netto: 930,30 zł
Producent: Hewlett Packard
Produkt
producent

Hewlett Packard

klasa produktu

Urządzenie wielofunkcyjne

przeznaczenie

Dla biznesu

rodzina

OfficeJet

seria

OfficeJet Pro

model

OfficeJet Pro 276dw

Cykl pracy
normatywny cykl pracy(maks.)

30000 stron

zalecana ilość miesięczna

250 - 1500 stron

Pamięć drukarki
pamięć standardowa

512 MB

maks. pamięć obsługiwana

512 MB

Drukowanie
technologia druku

atramentowa kolorowa

technologia Inkjet

HP Thermal Inkjet

maks. prędkość drukowania mono

25 str/min

maks. prędkość drukowania kolor

25 str/min

maks. rozdzielczość drukowania mono

1200 x 1200 dpi

maks. rozdzielczość drukowania kolor

1200 x 1200 dpi

czas pierwszego wydruku czarno-białego

13 sek

czas pierwszego wydruku w kolorze

14 sek

sterowniki drukarki / emulacje

PCL 5C, PCL 6, PDF, PostScript 3

automatyczny dupleks

Tak

Kopiowanie
maks. prędkość kopiowania

12 str/min

maks. rozdzielczość kopiowania

1200 x 600 dpi

maks. zmniejszenie dokumentu

25%

maks. powiększenie dokumentu

400%

Kopiowanie
maks. ilość kopii

99

Skanowanie
element skanujący

CIS

rozdzielczość optyczna

4800 x 4800 dpi

głębia skali szarości

8 bit
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głębia koloru

24 bit

Faksowanie
typ faksu

Papier zwykły

rozdzielczość faksu

200 x 200 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi

funkcja PC faks

Tak

funkcje faksu

Auto redukcja, Automatyczne ponawianie numeru, Blokada niechcianych faksów, Distinctive Ring
Detection (DRD), Fax polling, Kolorowy faks, Przekazywanie faksów

maks. szybkość przesyłu

33.6 Kbps

przesyłanie typu broadcast

48 stanowisk

opóźnienie transmisji

Tak

szybkie wybieranie

99 stanowisk

Obsługa nośników
typ obsługiwanych nośników

gruby papier, kartki, kartki okolicznościowe, koperty, papier fotograficzny, papier składany na trzy,
papier zwykły

klasa obsługiwanych nośników

Legal, A4

rozmiary obsługiwanych nośników

100 x 150 mm, 76,2 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5
(176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm)

rozmiar obsługiwanych kopert

International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110
x 220 mm)

maks. gramatura nośnika

280 g/m2

minimalna gramatura nośnika

60 g/m2

Podajnik nośników
typ zastosowanych podajników

Taca odbiorcza, Podajnik główny

pojemność zastosowanych podajników

Podajnik główny - 500 arkuszy, Taca odbiorcza - 150 arkuszy

Komunikacja drukarki
podłączenie do komputera PC

USB

praca w sieci

Serwer wydruku

możliwe AirPrint

Tak

protokoły bezpieczeństwa i własności

802.1x, Apple Bonjour, LEAP, SSL, TLS

Eksploatacja
obsługiwane materiały eksploatacyjne

HP 950 (CN049AE), HP 950XL (CN045AE), HP 951 (CN050AE), HP 951 (CN051AE), HP 951
(CN052AE), HP 951XL (CN046AE), HP 951XL (CN047AE), HP 951XL (CN048AE)

Oprogramowanie
obsługiwane platformy systemowe

Linux, Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Gwarancja
typ gwarancji

Producenta

gwarancja czas trwania

12 miesięcy dla firm

rodzaj gwarancji

Carry-In/Door-To-Door (dostarczenie do serwisu)

czas reakcji

Standardowy

Właściwości fizyczne
waga

13 kg

wysokość (mm)

520

szerokość (mm)

567

głębokość (mm)

380

Pozostałe informacje
wyposażenie
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