Adatlap

HP OfficeJet 202 mobil
nyomtató
Üzleti nyomtatás – szinte bárhol

Ezzel a hálózati kapcsolat nélkül is
működőképes, nagy teljesítményű,
hordozható nyomtatási
megoldással bárhol kialakíthatja
irodáját. Ezzel a gyors, halk
működésű nyomtatóval
patrononként több oldalt
nyomtathat, és hosszabb
akkumulátor-üzemidőt biztosíthat.
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Egyszerű, hordozható nyomtatás bárhol, ahol szükség van rá
● Egyszerűen, vezeték nélkül nyomtathat laptopjáról vagy mobileszközeiről, útválasztó

használatával vagy anélkül.1,3

● Perceken belül hozzáfoghat a nyomtatáshoz. A HP Auto Wireless Connect funkcióval a

beállítás egyszerűvé válik.

Főbb jellemzők

● Ez a tartós, kompakt nyomtató elfér például az autójában, hátizsákjában, és bárhol

kényelmes nyomtatási lehetőséget biztosít.

● Nyomtatási sebesség: Hálózati árammal:
akár 10 fekete-fehér oldal percenként; akár
7 színes oldal percenként

Járjon az élen a gyors és egyszerű mobil nyomtatással

● Első nyomat elkészítése: Hálózati
árammal: fekete színnel akár 12 másodperc
alatt; színesben akár 14 másodperc alatt

● Eredeti HP-patronokkal a nyomtatókategória legnagyobb oldalkapacitását nyújtja.2

● Csatlakoztathatóság: Alapkiépítésben: 1
USB 2.0 és Wi-Fi

● A nagyméretű és könnyen használható kezelőpanelnek köszönhetően fenntarthatja a

● Kijelző: 5,08 cm-es (2,0 hüvelykes) nagy
felbontású MGD (egyszínű grafikus kijelző)

● A hosszú üzemidejű akkumulátoroknak köszönhetően csökkenthető a töltés miatti

leállások száma.

● Legyen sikeres, bármerre is jár. Gyors nyomtatás bárhol, bármikor.4

termelékenységet.

Nagy teljesítmény, minőség és megbízhatóság
● Egész munkanapos teljesítmény. Feltöltheti otthon, az autójában, az irodájában és

számos más helyen.5

● Váltóáramú tápellátás esetén, a nyomtató kikapcsolt állapotában a HP gyorstöltő

technológiája az akkumulátort 90 percen belül feltölti.6

● A kiváló minőségű kialakítás és a csendes működés problémamentes használatot

biztosít. Nyűgözze le ügyfeleit probléma- és zajmentes nyomtatással.

● Ezt a nyomtatót a megbízhatóságot szem előtt tartva terveztük és készítettük el, így

minden alkalommal kiváló minőségben nyomtathat vele.

HP OfficeJet 202 mobil nyomtató

Műszaki specifikáció
Szolgáltatások

Nyomtatás

A doboz tartalma

Nyomtatási sebesség

Hálózati árammal: akár 10 oldal percenként; Akkumulátorral: akár 9 oldal
percenként ISO fekete (A4); Hálózati árammal: akár 7 oldal percenként;
Akkumulátorral: akár 6 oldal percenként ISO színes (A4)
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő:Hálózati árammal:
akár 12 másodperc; Akkumulátorral: akár 12 másodperc fekete (A4, kész)
;Hálózati árammal: akár 14 másodperc; Akkumulátorral: akár 15 másodperc
színes (A4, kész)

N4K99C: HP OfficeJet 202 mobil nyomtató; HP OfficeJet 200 sorozatú
akkumulátor; HP 651 induló fekete Ink Advantage patron; HP 651 induló
háromszínű Ink Advantage patron; Szoftver CD; Üzembe helyezési útmutató;
Tápkábel

Kiegészítők

M9L89A HP OfficeJet 200 sorozatú akkumulátor
Q6282A HP táska mobilnyomtatóhoz és noteszgéphez

Kellékek

C2P10AE HP 651 fekete eredeti Ink Advantage patron ~600 oldal
C2P11AE HP 651 háromszínű eredeti Ink Advantage patron ~300 oldal

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB
szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks
(v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet
szükséges; USB Linux (További információ:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2
GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2
GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10)
OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB szabad
merevlemez-terület; Internet szükséges; USB; Linux (További információ:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9); 1 GB szabad terület; Internet szükséges; USB

Szoftver mellékelve

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

Legalább: 364 x 186 x 69 mm; maximum: 364 x 260 x 214 mm (nyitott
adagolótálcával)

Nyomtatási felbontás

Maximum 1200 x 1200 dpi felbontás előállítása számítógépről nyomtatva
Fekete; Max. 4800 x 1200 dpi optimalizált színes felbontás (számítógépről
történő nyomtatáskor, 1200 dpi bemenet mellett)

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 (127 x 177 mm-ig)

Nyomtatópatronok száma

2: 1 fekete, 1 színes (ciánkék, bíbor, sárga)

Mobil nyomtatási képesség

Van

Havi terhelhetőség

Max. 500 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 100–300

Automatikus papírérzékelő

Van

Processzorsebesség

525 MHz

Képernyő

5,08 cm-es (2,0 hüvelykes) nagy felbontású MGD (egyszínű grafikus kijelző)

Vezeték nélküli használat

Van

Csatlakoztatás

Alapkiépítésben 1 USB 2.0 és Wi-Fi

Hálózati jellemzők

Wi-Fi és Wi-Fi Direct

memória

Alapkiépítésben 128 MB DDR3; maximum 128 MB

Memóriakártya kompatibilitás

Egyik sem

Csomagolási méretek (szé x mé x ma)

495 x 119 x 243 mm

Papírtípusok

Sima papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális
papír, HP matt prezentációs papír, HP fényes prospektuspapír vagy
professzionális papír, egyéb tintasugaras fotópapírok, egyéb matt tintasugaras
papírok, egyéb fényes tintasugaras papírok, sima papír,
könnyű/újrahasznosított

Nyomtató tömege

2,1 kg (2,2 kg akkumulátorral)

Csomagolási súly

3,6 kg

Működési környezet

Hőmérséklet: 5–40 °C, Nedvesség: 20–80% relatív páratartalom

Adattárolás

Hőmérséklet: –40 és 60 ºC között, Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom

Papírméretek

támogatva A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Boríték (A2, C5, C6, DL); Fénykép (10 x
15 cm); nem szabványos: 76,2 x 216 mm-től 101 x 355,6 mm-ig

Hang

Hordozók kezelése

Bemeneti kapacitás: Akár 50; Akár 5 Írásvetítő fóliák; Akár 5 Boríték; Akár 20
Kártyák; Akár 20 fényképpapír
Kétoldalas nyomtatás: Kézi (illesztőprogram támogatja)

Zajkibocsátás: 5,4 B(A) (legjobb üzemmód); 6,0 B(A) (normál üzemmód); 6,2
B(A) (gyors vázlat); Kisugárzott hangnyomás: 42 dB(A) (legjobb üzemmód); 47
dB(A) (normál üzemmód); 49 dB(A) (gyors vázlat)

Áramellátás

Papír tömege

Támogatva: 60–300 g/m²; Ajánlott: 75 g/m²

követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V, 50–60 Hz
anyagszükséglet: 15 watt (aktív), 0,17 watt (manuális kikapcsolás), 3,9 watt
(készenlét) és 1,14 watt (alvó állapot)
áramellátás típusa: Beépített tápegység

Minősítések

ENERGY STAR minősítés: Van

Gyártó ország

Gyártási hely: Thaiföld

Garancia

Egy év kereskedelmi hardverjótállás; Napi 24 órás webes támogatás a hét
minden napján

Szolgáltatások és támogatás

UG196E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással Officejet
nyomtatókhoz
UG072E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással
Officejet nyomtatókhoz
UG245E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással
Officejet nyomtatókhoz
(UG196E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael,
Törökország, UG072E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UG245E:
Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Lábjegyzetek

1Nyomtatás előtt a mobileszközt közvetlenül a Wi-Fi Direct használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct® hálózatához kell csatlakoztatni. A mobileszköztől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram is szükséges lehet. További részletek:

http://www.hp.com/go/mobileprinting. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.; 2A kategória legjobb teljesítményére vonatkozó állítás alapja az összes színes tintasugaras mobil nyomtató 2015. októberi összevetése (az IDC által 2015 Q2
negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés és a gyártók által megadott műszaki adatok alapján).; 3Helyi nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van
szükség. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP-nyomtatóval. A nyomtatás módjával kapcsolatos részletekért – a szükséges alkalmazásokat is beleértve – lásd: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4A nyomtatási
sebesség az áramforrástól függően változhat. Az ISO-tesztoldalak első adagjának kihagyásával. További részletek: http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5Kikapcsolt állapotban is támogatja az USB-töltést, ha 1A minimum töltésre képes USB-töltőporthoz van
csatlakoztatva.; 6A HP gyorstöltő technológiája a szabványos akkumulátorokat 90 percen belül 90%-ra tölti fel, váltóáramú tápellátás esetén, a rendszer kikapcsolt állapotában. A töltési idő a nyomtató bekapcsolt állapotában megnőhet, illetve a használattól
függően is változik.

http://www.hp.com/hu
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