
Adatlap

HP Deskjet Ink Advantage 3835
All-in-One nyomtató
Mobil használat idő- és pénzmegtakarítással

Nyomtatási költségeit alacsonyan
tartva, hatékonyabban dolgozhat
az okostelefonról vagy táblagépről
elérhető egyszerű nyomtatással1. A
HP legkedvezőbb árú
tintapatronjaival gazdaságosan
nyomtathat, és leegyszerűsítheti
feladatait a könnyen használható,
faxfunkcióval ellátott all-in-one
készülékkel.

Főbb jellemzők

● Nyomtatási sebesség: Akár 8,5 ISO fekete
(A4-es) oldal percenként; Akár 6 ISO színes
(A4-es) oldal percenként

● Papírkezelés: Akár 60 lapos adagolótálca,
akár 25 lapos kimeneti tálca, 35 lapos
automatikus lapadagoló

● Csatlakoztathatóság: 1 nagy sebességű
szabványos USB 2.0-port; Wi-Fi 802.11b/g/n

● Faxfunkció: Igen

Egyszerű, mobil nyomtatás.
● Az egyszerű beállítással gyorsan csatlakozhat, és azonnal nyomtathat okostelefonjáról,
táblagépéről vagy számítógépéről2.

● Okostelefonját vagy táblagépét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén
nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül3.

● Az ingyenes HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazással kezelheti nyomtatási
feladatait, és útközben is beolvashat dokumentumokat4.

● Egyszerűen nyomtathat többféle okostelefonról és táblagépről1. A nyomtatott oldalak a
nyomtatás felügyelete nélkül is kiváló minőségűek.

Élvezze a kedvező árú otthoni nyomtatás előnyeit.
● A HP legkedvezőbb árú tintapatronjaival kiváló ár-érték aránnyal nyomtathat minőségi
fényképeket és dokumentumokat.

● Minden alkalommal kiváló minőségű nyomatokat készíthet a világ első számú
nyomtatómárkájával5.

Az igényeire szabott hatékonyság.
● A könnyen használható 5,5 cm-es (2,2 hüvelykes) kijelzővel kezelheti feladatait, és
gyorsabban elvégezheti azokat.

● A 35 lapos automatikus lapadagolóval gyorsan másolhat, olvashat be, illetve faxolhat
többoldalas dokumentumokat.

● Nem kell várnia – az egyszerű üzembe helyezés révén azonnal elkezdheti a nyomtatást.
Automatikusan csatlakozhat vezeték nélküli hálózatához.6

Megbízható termék, amely illeszkedik életstílusához.
● A kompakt all-in-one kialakítással helyet takaríthat meg: elfér az íróasztalán, egy polcon

vagy igény szerint bárhol.

● A nyomtatót bármelyik szobában elhelyezheti anélkül, hogy fennakadást okozna. Az
opcionális csendes mód minimális szinten tartja a zajokat.



HP Deskjet Ink Advantage 3835 All-in-One nyomtató

Műszaki specifikáció
Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, beolv., vez. nélk., fax

Nyomtatási sebesség Akár 8,5 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 6 oldal percenként ISO színes
(A4)

Nyomtatási felbontás Max. 1200 x 1200 dpi felbontás Fekete; Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi
számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi
bemeneti felbontás esetén

Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras

Nyomtatási terület Nyomtatási margók: Felső: 3 mm; Alsó: 3 mm; Bal: 3 mm; Jobb: 3 mm;
Maximális nyomtatási terület: 215 x 355 mm

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

Nyomtatási képességek Keret nélküli nyomtatás: Igen

Nyomtatópatronok száma 2 (egy-egy fekete és háromszínű)

Mobil nyomtatási képesség HP ePrint; Apple AirPrint™; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás

Havi terhelhetőség Akár 1000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 100–300

Automatikus papírérzékelő Igen

Processzorsebesség 180 MHz

Képernyő 5,5 cm (2,2") képátlójú monokróm érintőképernyő

Párhuzamos feladat-végrehajtás
támogatott

Nem

Vezeték nélküli használat Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n

Csatlakoztatás Alapkiépítésben 1 nagy sebességű USB 2.0 port

Hálózati jellemzők Igen, beépített vezeték nélküli 802.11 b/g/n

memória Alapkiépítésben 512 MB DDR1, 128 MB Flash; maximum 512 MB DDR1, 128
MB Flash

Nyomtató intelligens szoftverének
jellemzői

Kézi kétoldalas nyomtatás

Másoló beállítások Oldalhoz igazítás/jelenlegi/egyéni; Másolási felbontás: Max. 600 x 300 dpi;
Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Max. 600 x 300 dpi; Átméretezés
fénymásolással: 25–400%

Másolás sebessége Akár 7 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 3,5 másolat/p színes ISO (A4)

Lapolvasóműszaki adatai A lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási
technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel:
Előlapi lapolvasás, másolás, faxolás; Twain verziószáma: 1.9-es verzió;
Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm;
Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi

Beolvasási fájlformátum PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Olvasható terület legnagyobb hordozóméret: 216 x 297 mm

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek 24 bites/ 256

digitális küldés Alapkiépítésben: Beolvasás számítógépre

Fax Igen, színes

Faxolási jellemzők Faxmemória: Akár 99 oldal (fekete-fehér); Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203
x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; fax sebesség: 4 másodperc oldalanként

papírtípusok Sima papír, fotópapír, brosúrapapír, borítékok és egyéb speciális tintasugaras
fotópapírok

papírméretek támogatva A4; B5; A6; DL boríték

hordozók kezelése Bemeneti kapacitás: Akár 60 lap; Akár 20 lap Kártyák; Akár 20 lap fényképpapír
Kimeneti kapacitás: Akár 25 lap, Akár 20 kártya, Akár 20 lap fényképpapír
Kétoldalas nyomtatás: Kézi (illesztőprogram támogatja)
Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos

Papír tömege támogatva: A4: 60–90 g/m², HP borítékok: 75–90 g/m², HP kártyák: max. 200
g/m², HP 10 x 15 cmméretű fotópapír: max. 300 g/m²; Ajánlott: 75 g/m²

A doboz tartalma F5R96C: HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One nyomtató; HP 652 fekete
tintapatron (~300 oldal); HP 652 háromszínű tintapatron (~125 oldal); Szoftver
CD; Üzembe helyezési útmutató; Tápkábel; Telefonkábel

Kellékek CHP710 HP All-in-One nyomtatópapír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
F6V24AE HP 652 háromszínű eredeti Ink Advantage patron ~200 oldal
F6V25AE HP 652 fekete eredeti Ink Advantage patron ~ 360 oldal
CHP210 HP nyomtatópapír – 500 lap/A4/210 x 297 mm

Kompatibilis operációs rendszerek Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.8 Mountain Lion,
OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Minimális rendszerkövetelmények Windows: Windows® 8.1, 8, 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer; Windows® Vista®:
800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 vagy újabb (csak
32 bites): bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis
processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó
vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
GB szabad merevlemez-terület; Internet; USB

Szoftver mellékelve HP nyomtatószoftver, HP Update, Kellékek vásárlása online, HP Photo
Creations

Nyomtatóméretei (Szé x Mé xMa) Legalább: 450 x 364 x 224,4 mm; maximum: 450 x 572,9 x 270,7 mm (nyitott
tálcákkal)

Csomagolási méretek (szé xmé xma) 492 x 283 x 413 mm

Nyomtató tömege 5,61 kg

Csomagolási súly 7,19 kg

Működési környezet Hőmérséklet: 5–40ºC, Nedvesség: 20–80% relatív páratartalom

adattárolás Hőmérséklet: -40–60ºC, Nedvesség: 5%–90% relatív páratartalom (nem
lecsapódó)

Hang Zajkibocsátás: 6,0 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 48 dB(A)

Áramellátás követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
anyagszükséglet: Legfeljebb 10 watt, 0,1 watt (kikapcsolás), 2,83 watt
(készenlét) és 1,17 watt (alvó állapot)
áramellátás típusa: Beépített tápegység

minősítések CISPR 22:2008/EN 55022:2010 B osztály, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, GOST
(Oroszország)
ENERGY STAR minősítés: Igen

Gyártó ország Készült Kínában

Garancia Egyéves korlátozott hardverjótállás és a hét minden napján 24 órás hozzáférés
a díjnyertes támogatási szolgáltatásokhoz a http://www.hp.com/support
webhelyen keresztül. Egyéves telefonos műszaki támogatás. A HP Total Care
szolgáltatásokkal, szoftverekkel, megoldásokkal és támogatással
biztonságosan élvezheti a HP technológiát.

szolgáltatások és támogatás UG062E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással
többfunkciós nyomtatókhoz
UG187E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással többfunkciós
nyomtatókhoz
(UG062E: csak Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban,
Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban,
Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban,
Svájcban, az Egyesült Királyságban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban,
Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában, UG187E: minden
EMEA-országban)

Lábjegyzetek
1A 2014 novemberében 399 eurónál olcsóbb fogyasztói/otthoni irodai tintasugaras többfunkciós nyomtatók többségével összehasonlítva, az IDC 2014. harmadik negyedéves piaci részesedésre vonatkozó jelentése, illetve a beállításhoz
szükséges idő és/vagy az előre betöltött beépülő modul megléte alapján. A nyomtató telepítéséhez alkalmazás letöltése szükséges. Helyi nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy a
nyomtatóhoz közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel
kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP nyomtatóval. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú
szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobileszközökön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: http://www.hp.com/go/mobileprinting.;
2Használatához a HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazás letöltése szükséges, és kompatibilis az iPhone® 4 vagy újabb, a 4. generációs iPad®, az iPad mini™, az iPad Air® és az iPod® készülékekkel, illetve az Android™ 4.0.3 vagy
újabb rendszert használó mobileszközökkel. A nyomtatónak és a mobileszköznek ugyanazon az interneteléréssel rendelkező helyi vezeték nélküli hálózaton kell lennie. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a
hozzáférési ponttól mért távolság. A támogatott operációs rendszerek teljes listáját lásd a http://www.hp.com/go/mobileprinting webhelyen.; 3Nyomtatás előtt a mobileszközt közvetlenül a WiFi Direct-kompatibilis többfunkciós nyomtató
vagy nyomtató WiFi-hálózatához kell csatlakoztatni. A mobileszköztől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtató vezeték
nélküli hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4A mobileszközhöz vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. Kompatibilis az iPhone® 4 vagy újabb, a 4.
generációs iPad®, az iPad mini™, az iPad Air® és az iOS 7 vagy újabb rendszert használó iPod® 5g készülékekkel, illetve az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobileszközökkel. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a
mobileszköz operációs rendszerétől függően. Beolvasás/másolás esetén a mobileszköznek ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton kell lennie, vagy vezeték nélküli közvetlen kapcsolat szükséges a nyomtatóhoz. A mobileszközzel történő
beolvasáshoz legalább 5 megapixeles vagy annál nagyobb felbontású, autófókusszal rendelkező kamera szükséges az eszközön.; 5Az IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2012 Q4 adatbázis alapján. Egyfunkciós
tintasugaras nyomtatók és többfunkciós nyomtatók (MFP-k) szállítmányai, beleértve a termelési egységeket.; 6A HP Auto Wireless Connect nem feltétlenül érhető el minden rendszer-konfigurációhoz. A vezeték nélküli kapcsolatot
befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek. A kompatibilitással kapcsolatos információkért látogasson el a
http://www.hp.com/go/autowirelessconnect webhelyre.
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