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HP Smart Tank 515 vezeték nélküliHP Smart Tank 515 vezeték nélküli
All-in-OneAll-in-One
A HP kategóriavezető nyomtatási minősége,A HP kategóriavezető nyomtatási minősége,  az innovatív kialakításnak köszönhetően kazetta nélküli az innovatív kialakításnak köszönhetően kazetta nélküli
nyomtatásnyomtatás

Ez a kazetta nélküli nyomtató
kompromisszumok nélkül kíván kiváló
minőséget, és doboza akár 3 évre elegendő
tintát tartalmaz.  Gyorsabb kapcsolat a
kétsávos Wi-Fi révén,  valamint egyszerű
mobil nyomtatás a HP-tól a kategóriában
elérhető legjobb mobil
nyomtatóalkalmazással, a HP Smarttal.  
 
 

Főbb jellemzőkFőbb jellemzők

Nyomtatás, másolás, beolvasás, vezeték nélküliNyomtatás, másolás, beolvasás, vezeték nélküli

Gyors és egyszerű beállításGyors és egyszerű beállítás

Tiszta és egyszerű utántöltésTiszta és egyszerű utántöltés

Vezeték nélküli és mobil nyomtatásVezeték nélküli és mobil nyomtatás
Kiváló minőségű, hosszú ideig tartó tintákKiváló minőségű, hosszú ideig tartó tinták

Rendkívül alacsony nyomtatási költségRendkívül alacsony nyomtatási költség

Nagy volumenű, alacsony költségű nyomtatás és innovatív kialakításNagy volumenű, alacsony költségű nyomtatás és innovatív kialakítás
Akár 18 000 fekete oldalt vagy akár 8000 színes oldalt nyomtathat.
A beépített tartályos kialakításnak és az automatikus tintaérzékelőnek
köszönhetően könnyen nyomon követheti és feltöltheti a tintaszinteket.

Egyszerűen újratölthető tintatartályrendszer cseppmentes, visszazárható
tartályokkal.

A másolási és beolvasási funkciók biztosítanak mindent, ami a munkájához
vagy egyéb tevékenységeihez szükséges.

A HP által a kategóriában kínált legjobb nyomtatási minőség a legújabbA HP által a kategóriában kínált legjobb nyomtatási minőség a legújabb
technológiávaltechnológiával

Sötét, éles szöveg és élénk színű grafikus elemek minden oldalon.

Fakulásálló fényképek nyomtatása, amelyek kiállják az idő próbáját.

Szegély nélküli brosúrákat, szórólapokat, fényképeket és más látványos
dokumentumokat készíthet közvetlenül az irodában.

Gyorsabb kapcsolódás és nagyobb termelékenység – egyszerűenGyorsabb kapcsolódás és nagyobb termelékenység – egyszerűen
Gyorsabb, megbízhatóbb kapcsolat a kétsávos Wi-Fi® révén.
A Smart Tasks használatával testreszabható parancsikonokkal automatikusan
elvégezheti az ismétlődő feladatok lépéseit.

Élvezze a szabadságot: a HP Smart alkalmazással gyakorlatilag bárhonnan
indíthat nyomtatást. Nyomtatás, beolvasás és másolás – akár mobilról is.

Akár 38%-kal nagyobb nyomtatási sebesség a korábbi HP Smart Tank
nyomtatókhoz képest.
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Adatlap | HP Smart Tank 515 vezeték nélküli All-in-One

Műszaki adatokMűszaki adatok

LábjegyzetekLábjegyzetek
 Kategóriavezető nyomtatási minőség sima papír és fotópapír, valamint OEM-tinták használata esetén a legtöbb vezető, legfeljebb 449,99 euró árú, nem HP OEM CIS tintatartályos platformhoz képest. Piaci részesedés 2019 Q1.

negyedévében a Hardcopy Peripherals Tracker 2019. Q1-es kiadása alapján. A teszteredményeknek ugyanazon a platformon, eltérő modellszámok esetén az eredetieszköz-gyártóktól származó azonos tintaösszetétel mellett
hasonlónak kell lenniük. A HP Smart Tank nyomtatók bizonyos régiókban HP Smart Tank Plus márkanéven kerülnek forgalomba. A Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2019. májusi jelentésében ismertetett, eredetieszköz-gyártótól
származó tintával végzett laboratóriumi tesztek alapján. További részletek: http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus.
 Havi 200 oldalas használattal. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján,

folyamatos nyomtatás mellett. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy része a nyomtató indításához szükséges. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: http://www.hp.com/go/mobileprinting. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. Akár 12 nem átfedő csatornát

használó, 5,0 GHz-es és 2,4 GHz-es sávot támogat, a mindössze 3 nem átfedő csatornát használó 2,4 GHz-es sáv helyett. Az 5,0 GHz-es sávot (legfeljebb 150 Mb/s-ig) támogatja a 2,4 GHz-es sáv (legfeljebb 72,2 Mb/s-ig) helyett.
 A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 A legtöbb otthoni és irodai használatra tervezett, legfeljebb 429,99 euró árú tintasugaras nyomtatóhoz, lézernyomtatóhoz és All-in-One nyomtatóhoz készült OEM mobil nyomtatóalkalmazással összehasonlítva. Piaci részesedés

az IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker szerint. Az állítás a nyomtatógyártók mobil nyomtatóalkalmazásainak vizsgálatán és laboratóriumi tesztelésén alapul a HP által megrendelt Keypoint Intelligence – Buyers Lab
tanulmány alapján. A 2018. szeptemberi jelentés megtekinthető itt: www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.
 A fekete és színes kompozit tartályonkénti (ciánkék/bíbor/sárga) átlagérték. A dobozban három GT53XL fekete tartály található, amelyekkel tartályonként akár 6000 tesztoldalt is nyomtathat. A HP módszertana alapján, ISO/IEC

24712 tesztoldalak folyamatos nyomtatása mellett. Nem az ISO/IEC 24711 szabvány szerinti tesztelés alapján. Szükség lehet egy további feketetinta-tartályra 8000 színes tesztoldal nyomtatásához. A tényleges kapacitás a
kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy része a nyomtató indításához szükséges. További információ az utántöltésről és a kapacitásról:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Az üzembe helyezési útmutatónak megfelelő használat esetén.
 További információ: http://www.hp.com/go/printpermanence.
 A HP Smart Tank/Ink Tank All-in-One nyomtatósorozattal összehasonlítva.

http://www.hp.com/huhttp://www.hp.com/hu

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és
szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek
semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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SzolgáltatásokSzolgáltatások Nyomtatás, beolvasás, másolás, vezeték nélküli

Nyomtatási technológiaNyomtatási technológia HP termál tintasugaras

Nyomtatási sebességNyomtatási sebesség Fekete (A4, ISO):Fekete (A4, ISO): Akár 11 oldal percenként; Színes (A4, ISO):Színes (A4, ISO): Akár
5 oldal percenként; Akár 76 mp alatt

Első nyomat elkészítéseElső nyomat elkészítése Fekete (A4-es méret, készenlétből):Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 14 mp alatt; Színes (A4-Színes (A4-
es méret, készenlétből):es méret, készenlétből): Akár 20 mp alatt;

Nyomtatási felbontásNyomtatási felbontás Fekete (legjobb üzemmód):Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi felbontás;
Színes (legjobb üzemmód):Színes (legjobb üzemmód): Max. 4800 x 1200 dpi optimalizált
színes felbontás (számítógépről történő nyomtatáskor, 1200 dpi
bemenet mellett);

Havi terhelhetőségHavi terhelhetőség Max. 1000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség:Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 400–
800

Szabványos nyomtatási nyelvekSzabványos nyomtatási nyelvek HP PCL 3 GUI

Nyomtatási területNyomtatási terület Nyomtatási margók:Nyomtatási margók: Felső: 3 mm, Alsó: 3 mm, Bal: 3 mm, Jobb: 3
mm; Maximális nyomtatási területMaximális nyomtatási terület: 216 x 355 mm

Keret nélküli nyomtatásKeret nélküli nyomtatás Igen (max. 8,5 x 11", 210 x 297 mm)

KészletszámKészletszám 4 (1 feketetinta-tartály és 3 színestinta-tartály)

Párhuzamos feladat-végrehajtásPárhuzamos feladat-végrehajtás
támogatotttámogatott

Nincs

Memóriakártya kompatibilitásaMemóriakártya kompatibilitása Nincs

Kétoldalas nyomtatásKétoldalas nyomtatás Kézi (illesztőprogram támogatja)

Másolási sebességMásolási sebesség Fekete (A4, ISO):Fekete (A4, ISO): Akár 10 másolat percenként; Színes (A4, ISO):Színes (A4, ISO):
Akár 2 másolat percenként

A másoló műszaki adataiA másoló műszaki adatai Másolatok száma, Átméretezés, Minőség, Világosabb/Sötétebb,
Papírméret, Papírtípus, Igazolványmásolás, Javítás; MaximálisMaximális
példányszám:példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás:Másolási felbontás:
Legfeljebb 600 dpi

Beolvasási sebességBeolvasási sebesség Normál mód (A4-es méret):Normál mód (A4-es méret): Akár 3 színes oldal percenként; Akár
5 egyszínű oldal percenként;

Beolvasás fájlformátumaBeolvasás fájlformátuma JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

A lapolvasó műszaki adataiA lapolvasó műszaki adatai Lapolvasó típusa:Lapolvasó típusa: Kizárólag síkágyas; Beolvasás bemenetiBeolvasás bemeneti
módjai:módjai: Előlapi beolvasás; Másolás; HP szoftver; Beágyazott
webkiszolgáló; Twain verziószáma:Twain verziószáma: 2.1-es verzió; MaximálisMaximális
beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló):beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297
mm; Optikai beolvasási felbontás:Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi

Olvasható területOlvasható terület Maximális adathordozó-méret (síkágyas):Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm;

Bitmélység/ SzürkeárnyalatszintekBitmélység/ Szürkeárnyalatszintek 24 bites / 256

Digitális küldésDigitális küldés Alapkiépítés:Alapkiépítés: Egyszerű beolvasás (Beolvasás PDF-be); HP Smart
Tasks;

ProcesszorsebességProcesszorsebesség 1,2 GHz

CsatlakoztathatóságCsatlakoztathatóság Alapkiépítés:Alapkiépítés: nagy sebességű USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE;
Opcionális:Opcionális: Egyik sem;

Vezeték nélküliVezeték nélküli Igen, beépített kétsávos Wi-Fi 802.11b/g/n, vezeték nélküli
közvetlen kapcsolat, BLE

Mobil nyomtatási képességMobil nyomtatási képesség HP Smart alkalmazás; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print
2.0; HP ePrint; Nyomtatás androidos készülékről; Mopria™-
tanúsítvánnyal

Hálózati csatlakoztathatóságHálózati csatlakoztathatóság Igen (Wi-Fi-n keresztül)

MemóriaMemória Alapkiépítés:Alapkiépítés: 256 MB; Beépített memória; Maximum:Maximum: 256 MB

Papírtálcák számaPapírtálcák száma Alapkiépítés:Alapkiépítés: 1; Maximum:Maximum: 1

HordozótípusokHordozótípusok Sima papír, matt és fényes prospektuspapír, fotópapír, borítékok,
egyéb speciális tintasugaras fotópapírok

Hordozó méreteHordozó mérete Egyedi (metrikus):Egyedi (metrikus): 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig
Támogatott (metrikus):Támogatott (metrikus): A4; B5; A6; DL boríték

Bemeneti kapacitásBemeneti kapacitás Alapkiépítés:Alapkiépítés: Akár 100 lap
Maximum:Maximum: Akár 100 lap

Kimeneti kapacitásKimeneti kapacitás Alapkiépítés:Alapkiépítés: Akár 30 lap
Boríték: Legfeljebb 10 boríték
Kártyák: Akár 30 kártya
Maximum:Maximum: Akár 30 lap

Kompatibilis operációs rendszerekKompatibilis operációs rendszerek Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 El Capitan, MacOS Sierra
v10.12 (korábban OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS
Mojave v10.14

Minimális rendszerkövetelményekMinimális rendszerkövetelmények Windows:Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB szabad
merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet
Explorer.
Mac:Mac: OS X v10.11 El Capitan és annál újabb, internet-hozzáférés

Mellékelt szoftverekMellékelt szoftverek Nincsenek – elérhetők itt: http://www.support.hp.com/drivers

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) Legalább:Legalább: 447 x 373 x 158 mm;
Maximum:Maximum: 449 x 605,65 x 258,7 mm;

Csomag mérete (sz x h x m)Csomag mérete (sz x h x m) 495 x 198 x 480 mm

Nyomtató tömegeNyomtató tömege 5,14 kg

Csomag súlyaCsomag súlya 7,25 kg

Működési környezetMűködési környezet Hőmérséklet:Hőmérséklet: 5–40 °C
Páratartalom:Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom

Tárolási körülményekTárolási körülmények Hőmérséklet:Hőmérséklet: –40–60°C
Páratartalom:Páratartalom: 5%–90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

HangHang Zajkibocsátás:Zajkibocsátás: 6,5 B(A)

TápellátásTápellátás Követelmények:Követelmények: Bemeneti feszültség 200–240 V~ (±10%),
50/60 Hz (±3 Hz);
Fogyasztás:Fogyasztás: 0,12 watt (manuális kikapcsolás), 3,12 watt
(készenlét), 0,75 watt (alvó állapot);
Jellemző energiafogyasztás:Jellemző energiafogyasztás: 0,13 kWh/hét;
Tápegység típusa:Tápegység típusa: Belső beépített;

TanúsítványokTanúsítványok CISPR 32:2015/EN 55032:2015 B osztály; CISPR24:2010/EN
55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301
489-1 V2.1.1:2017; EAC (Oroszország)

Származási országSzármazási ország Gyártási hely: Kína

VezérlőpultVezérlőpult 4 LED és 7 gomb (Mégse, Folytatás, Színes másolás, Fekete-
fehér másolás, Wi-Fi, Információ, Tápkapcsoló gomb), illetve
ICON LCD kijelző

A doboz tartalmaA doboz tartalma 1TJ09A:1TJ09A: HP Smart Tank 515; 3 db HP GT53XL 135 ml-es eredeti
feketetinta-tartály; HP GT52 eredeti ciánkéktinta-tartály; HP
GT52 eredeti bíbortinta-tartály; HP GT52 eredeti sárgatinta-
tartály; Figyelmeztető szórólap a tintákhoz; Szórólap az
újracsomagolásról; Üzembehelyezési útmutató; Referencia-
útmutató; Megfelelőségi szórólap; PT szórólap; Szórólap az RoH-
EAC szabályokról; Tápkábel; További információ az utántöltésről
és a kapacitásról: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

KellékekKellékek 1VV21AE1VV21AE HP GT53XL 135 ml-es fekete eredeti tintatartály
M0H54AEM0H54AE HP GT52 eredeti ciánkéktinta-tartály
M0H55AEM0H55AE HP GT52 eredeti bíbortinta-tartály
M0H56AEM0H56AE HP GT52 eredeti sárgatinta-tartály

Támogatás és szervizTámogatás és szerviz UC3C1EUC3C1E HP 3 éves normál csereszolgáltatás a Smart Tank 510
sorozatú nyomtatókhoz 
UA5C0EUA5C0E HP 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás a
Smart Tank 510 sorozatú nyomtatókhoz 
UA5C2EUA5C2E HP 3 éves raktárba való visszaszállítási szolgáltatás a
Smart Tank 510 nyomtatókhoz 
(UC3C1E: elérhető minden EMEA-országban, kivéve: Afrika, Dél-
Afrika, Közel-Kelet, Izrael, Törökország, UA5C0E: a következő
országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország,
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Szlovákia, UA5C2E: a következő területeken
érhető el: Afrika, Dél-Afrika, Közel-Kelet, Izrael, Törökország)

JótállásJótállás Egyéves normál vagy 30 000 oldalas korlátozott jótállás, és akár
3 éves kiterjesztett jótállás a
http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty címen való
regisztrációt követően. A felhasználó által cserélhető
alkatrészekre külön jótállási időszak érvényes.
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