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HP DeskJet Ink Advantage
5645 All-in-One nyomtató

Egyszerű ésmegfizethető fényképnyomtatás

Kinyomtathatja kedvenc fényképeit,
és közben pénzt takaríthat meg a
HP kedvező árú tintapatronjaival.
Mindössze néhány egyszerű
lépéssel megkezdheti új projektjeit:
nyomtathat vezeték nélkül,
memóriakártyáról, okostelefonról
vagy akár táblagépről is.1,2 Az
érintőképernyőn megtekintheti a
fényképek előnézetét, és szegély
nélkül is kinyomtathatja őket.

Főbb jellemzők

● Nyomtatási sebesség: Akár 12 fekete
oldal/perc (ISO, A4); Akár 8 színes oldal/perc
(ISO, A4)

● Papírkezelés: 125 lapos fő adagolótálca, 15
lapos fotótálca, legfeljebb 25 lapos kimeneti
tálca

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

Könnyedén, várakozás nélkül nyomtathat
● Számos különféle okostelefonról és táblagépről1 nyomtathat fényképeket: a

papírérzékelő funkció automatikusan kiválasztja a megfelelő tálcát.

● Az egyszerű beállítás révén gyorsan csatlakozhat, és azonnal nyomtathat
okostelefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről.3

● Okostelefonját vagy táblagépét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén
nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül.2

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

Kreatív nyomtatás kedvező áron
● A HP kedvező árú tintapatronjaival kiváló ár-érték aránnyal nyomtathat laborminőségű

fényképeket és dokumentumokat.

● Ezt az all-in-one készüléket a megbízhatóságot szem előtt tartva terveztük és
készítettük el, így minden alkalommal kiváló minőségben nyomtathat vele.

Rengeteg funkció fényképnyomtatáshoz
● A nyomtatás előtt megtekintheti a fényképek minden részletét a 6,7 cm-es (2,66

hüvelykes) érintőképernyőn.

● Csak illessze be a fényképezőgépe memóriakártyáját az all-in-one készülék
kártyanyílásába, és máris megkezdheti a gyönyörű képek nyomtatását.

● A beépített fotótálca segítségével ragyogó színekben nyomtathat 10 x 15 cm-es
fényképeket, papírcsere nélkül.

● Profi minőségű, szegély nélküli fotókat, lézerminőségű dokumentumokat,
albumoldalakat és számos más dokumentumot nyomtathat saját otthonában.

Erőfeszítés nélküli nyomtatás, amit imádni fog
● Mindig használatra kész. Távolról is nyugodtan nyomtathat az automatikus kimeneti

tálcának köszönhetően.

● Papírt takaríthat meg, és hozzájárulhat az erőforrások megőrzéséhez – az egyszerű,
automatikus kétoldalas nyomtatás révén akár 50%-kal kevesebb papírt használhat.
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Műszaki specifikáció
Szolgáltatások Nyomtatás, beolvasás, másolás, web, fénykép

Nyomtatási sebesség Akár 12 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 8 oldal percenként ISO színes
(A4)
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő:Akár 18 mp alatt
fekete (A4, kész) ;Akár 22 mp alatt színes (A4, kész)

Nyomtatási felbontás Maximum 1200 x 1200 dpi felbontás előállítása számítógépről nyomtatva
Fekete; Legfeljebb 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás
(számítógépről való, 1200 dpi bemeneti felbontással történő nyomtatás
esetén, egyes HP-fotópapírok és maximális dpi melletti nyomtatás 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: 209,9 x 349,6 mm

Nyomtatónyelvek HP PCL 3 GUI

Nyomtatási képességek Keret nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm)

Nyomtatópatronok száma 2 (egy-egy fekete és háromszínű)

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

Havi terhelhetőség Akár 1000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 100–250

Automatikus papírérzékelő Nincs

Processzorsebesség 525 MHz

Képernyő 6,75 cm-es (2,65 hüvelykes) érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)

Párhuzamos feladat-végrehajtás
támogatott

Van

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

Csatlakoztatás Alapkiépítésben 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n

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

memória Alapkiépítésben 128 MB DDR3

Memóriakártya kompatibilitás Secure Digital

Másoló beállítások Másolatok száma; Kétoldalas; Vázlat; Fekete; Színes; Minőség; Átméretezés;
Világosítás/sötétítés; Papírméret; Papírtípus; Margó eltolása; Minőségjavítás;
Beállítás új alapértelmezettként; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 20
másolat; Másolási felbontás: 300 x 300 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg
és grafika: 600 x 600 dpi; Átméretezés fénymásolással: 25–400%

Másolás sebessége Akár 10 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 5 másolat percenként színes
ISO (A4)

Lapolvasóműszaki adatai A lapolvasó típusa: Síkágyas; Beolvasási technológia: CIS; Lapolvasási bevitel:
Elülső panel vagy asztali HP Solution Center számítógépre, SD-kártyára vagy
e-mailbe történő beolvasáshoz; Twain verziószáma: 2.1-es verzió; Maximális
beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai
beolvasási felbontás: 1200 dpi

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

Beolvasás sebessége 15 másodperc beolvasásonként (A4)

Olvasható terület legnagyobb hordozóméret: 216 x 297 mm

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek 24 bites/ 256

digitális küldés Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe (a Printer Control alkalmazással);
Beolvasás fájlba (szoftverből); Beolvasás e-mailbe

Fax Nincs

Papírtípusok Sima papír, fotópapír, brosúrapapír

Papírméretek támogatva A4; A5; B5; DL; C6; A6; nem szabványos: 76 x 127 – 216 x 356 mm

Hordozók kezelése Bemeneti kapacitás: Akár 125 lap; Akár 40 lap Írásvetítő fóliák; Akár 40 kártya
Kártyák; 15 lap fényképpapír
Kimeneti kapacitás: Akár 25 lap, Akár 5 boríték
maximum: Akár 25 lap
Kétoldalas nyomtatás: Automatikus

Papír tömege Támogatva: A4: 75–90 g/m²; HP-borítékok: 75–90 g/m²; HP-fotópapír:
legfeljebb 250 g/m²; HP 10 x 15 cm méretű fotópapír: legfeljebb 250 g/m²; HP
Premium Plus fotópapír: legfeljebb 300 g/m²

A doboz tartalma B9S57C: HP DeskJet Ink Advantage 5645 All-in-One nyomtató; HP 651 fekete
eredeti Ink Advantage patron (~600 oldal); HP 651 háromszínű eredeti Ink
Advantage patron (~300 oldal); Szoftver CD; Üzembe helyezési utasítások;
Tápkábel; [A tintamennyiséggel és az oldalkapacitással kapcsolatos
információkért látogasson el a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
webhelyre]

Kellékek C2P10AE HP 651 fekete eredeti Ink Advantage patron ~600 oldal
C2P11AE HP 651 háromszínű eredeti Ink Advantage patron ~300 oldal
CHP210 HP nyomtatópapír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
Q5456A HP speciális fényes fotópapír, 25 lap/A4/210 x 297 mm
Q8008A HP speciális fényes fotópapír - 60 lap/10 x 15 cm, szegély nélküli
Hozzávetőleges kapacitás. A tényleges kapacitás a nyomtatótól és a
felhasználás jellegétől függ. További információkért keresse fel a következő
címet: http://www.hp.com/go/pageyield

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

Minimális rendszerkövetelmények Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bites vagy 64
bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: 2 GB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer 8
Mac: Apple® OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain
Lion (v10.8); 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet; USB

Szoftver mellékelve HP nyomtatószoftver, HP Update, HP Photo Creations

Nyomtatóméretei (Szé x Mé xMa) Legalább: 454 x 410 x 161 mm; maximum: 454 x 503 x 161 mm

Csomagolási méretek (szé xmé xma) 497 x 205 x 491 mm

Nyomtató tömege 6,82 kg

Csomagolási súly 8,211 kg

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

Adattárolás Hőmérséklet: –40 és 60 ºC között, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom
(nem lecsapódó)

Hang Zajkibocsátás: 6,4 B(A) (6 oldal/perc sebességű nyomtatás); Kisugárzott
hangnyomás: 4,9 B(A) (egyszínű nyomtatás, egyoldalas, normál mód, A4 papír)

Áramellátás követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
anyagszükséglet: 13,95 watt (nyomtatás közben), 3,60 watt (készenlétben),
0,93 watt (alvó állapotban), 0,20 watt (kikapcsolva)
áramellátás típusa: Beépített tápegység

Minősítések CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); CISPR 24:2010/EN 55024:2010;
EN 301 489-1 v1.9.2:2011; EN 301 489-17 v2.2.1:2012; EN 61000-3-2:2006
+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC-irányelv: 2004/108/EK CE
jelöléssel (Európa)
ENERGY STAR minősítés: Van

Gyártó ország Készült Thaiföldön

Garancia Egyéves korlátozott hardverjótállás; 24 órás webes támogatás a hét minden
napján

Szolgáltatások és támogatás UG235E HP 3 éves Care Pack többfunkciós nyomtatókhoz, a raktárba való
visszaszállítással.

Lábjegyzetek
1A 2014 novemberében 399 eurónál olcsóbb fogyasztói/otthoni irodai tintasugaras all-in-one nyomtatók többségével összehasonlítva, az IDC 2014 novemberére kimutatott piaci részesedésre vonatkozó jelentése alapján. A nyomtató telepítéséhez alkalmazás
letöltése szükséges. Szükség lehet HP ePrint-fiók regisztrálására. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2Nyomtatás előtt a mobileszközt közvetlenül a Wi-Fi
Direct-kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi Direct-hálózatához kell csatlakoztatni. A mobileszköztől függően szükség lehet egy ingyenes alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére is. További részletek:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3Használatához a HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazás letöltése szükséges, és kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, a 4. generációs iPad®, az iPad mini™, iPad Air® és iPod® készülékekkel és az Android™ 4.0.3 vagy
újabb rendszert használó mobileszközökkel. A támogatott operációs rendszerek listáját lásd: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4Kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, a 4. generációs iPad® és az iOS 7 vagy újabb rendszert használó iPad mini™, iPad Air® és
iPod® 5G készülékekkel és az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobileszközökkel. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobileszköz operációs rendszerétől függően. A mobileszközzel történő beolvasáshoz legalább 5 megapixeles
felbontású, autofókusszal rendelkező kamera szükséges az eszközön.

http://www.hp.com/hu
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