
Φύλλο δεδομένων

Φορητός εκτυπωτής HP
OfficeJet 202
Επαγγελματικές εκτυπώσεις – σχεδόν από οπουδήποτε

Κάντε τον κόσμο γραφείο σας με
την πανίσχυρη φορητή εκτύπωση
– χωρίς να απαιτείται δίκτυο.1
Αυτός ο γρήγορος, αθόρυβος
εκτυπωτής εκτυπώνει
περισσότερες σελίδες ανά δοχείο
και έχει μεγάλη διάρκεια
μπαταρίας.2

Επισημάνσεις

● Ταχύτητα εκτ.: Με AC: έως 10
ασπρόμαυρες σελ./λ., έως 7 έγχρωμες
σελ./λ.

● Εκτύπωση πρώτης σελίδας: Με AC:
ασπρόμαυρες σε μόλις 12 δευτ. έγχρωμες
σε μόλις 14 δευτ.

● Συνδεσιμότητα: Τυπική: 1 USB 2.0 + Wi-Fi

● Οθόνη: Μονόχρωμη οθόνη γραφικών
υψηλής ανάλυσης 5,08 cm (2,0")

Εύκολη φορητή εκτύπωση, όπου τη χρειάζεστε
● Απλώς εκτυπώστε από το φορητό υπολογιστή ή τις φορητές συσκευές σας ασύρματα,
με ή χωρίς δρομολογητή.1,3

● Αρχίστε να εκτυπώνετε σε λίγα λεπτά. Η αυτόματη ασύρματη σύνδεση HP διευκολύνει
την εγκατάσταση.

● Αυτός ο ανθεκτικός, μικρός εκτυπωτής χωράει στο αυτοκίνητο, το σακίδιο και σε τόσα
άλλα, για πρακτική εκτύπωση οπουδήποτε.

Καινοτομήστε με γρήγορη και εύκολη φορητή εκτύπωση
● Μειώστε τις διακοπές για φόρτιση με τη μπαταρία μεγάλης διάρκειας.

● Εξασφαλίστε τις υψηλότερες αποδόσεις σελίδων από κάθε εκτυπωτή της κατηγορίας,
με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP.2

● Δώστε το ρυθμό της επιτυχίας, όπου και αν βρεθείτε. Συνεχίστε την ημέρα σας με
αμείωτο ρυθμό με τις γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης.4

● Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας με το μεγάλο και εύχρηστο πίνακα ελέγχου.

Ενισχυμένη ποιότητα και αξιοπιστία
● Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της ημέρας. Φορτίστε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο
γραφείο και όχι μόνο.5

● Συνδέστε σε τροφοδοσία AC για φόρτιση μέσα σε 90 λεπτά, όταν ο εκτυπωτής είναι
απενεργοποιημένος, χάρη στην τεχνολογία HP Fast Charge.6

● Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές με κορυφαία σχεδίαση και αθόρυβη απόδοση.
Εντυπωσιάστε τους πελάτες, χωρίς ενοχλητικές διακοπές.

● Εξασφαλίστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας κάθε φορά, με έναν εκτυπωτή
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για αξιοπιστία.



Φορητός εκτυπωτής HP OfficeJet 202

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση

Ταχύτητα εκτύπωσης Με AC: έως 10 σελ./λ. Με μπαταρία: έως 9 σελ./λ. ασπρόμαυρη ISO (A4); Με
AC: έως 7 σελ./λ. Με μπαταρία: έως 6 σελ./λ. έγχρωμη ISO (A4)
εκτός της πρώτης σελίδας:Με AC: σε μόλις 12 δευτ. Με μπαταρία: σε μόλις 12
δευτ. ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα) ;Με AC: σε μόλις 14 δευτ. Με μπαταρία: σε
μόλις 15 δευτ. έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)

Ανάλυση εκτύπωσης Έως 1200 x 1200 dpi (για εκτύπωση από υπολογιστή) Μαύρο;
Βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης μέχρι 4.800 x 1.200 dpi
(όταν εκτυπώνει από υπολογιστή και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi)

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3 mm; Κάτω: 3 mm; Αριστερά: 3 mm; Δεξιά: 3
mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209,9 x 349,6 mm

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCL 3 GUI

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 127 x 177 mm)

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης 2: 1 μαύρο, 1 έγχρωμο (κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης Ναι

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Έως 500 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 100 έως 300

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή 525 MHz

Οθόνη Μονόχρωμη οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης 5,08 cm (2,0")

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι

Συνδεσιμότητα Βασική 1 USB 2.0 + Wi-Fi

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi + Wi-Fi direct

Μνήµη Βασική 128 MB DDR3; μέγιστη 128 MB

Συμβατότητα κάρτας μνήμης Δεν διαθέτει

Τύποι μέσων Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά HP, ματ χαρτί για μπροσούρες ή
επαγγελματικό χαρτί HP, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP, γυαλιστερό χαρτί για
μπροσούρες ή επαγγελματικό χαρτί HP, άλλα φωτογραφικά χαρτιά inkjet,
άλλα ματ χαρτιά inkjet, άλλα γυαλιστερά χαρτιά inkjet, απλό χαρτί,
ελαφρύ/ανακυκλωμένο χαρτί

Μεγέθη μέσων υποστηρίζεται A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS). Φάκελοι (A2, C5, C6, DL).
Φωτογραφία (10 x 15 cm); ειδικά: 76,2 x 216 έως 101 x 355,6 mm

Χειρισμός μέσων Χωρητικότητα εισόδου: Έως 50; Έως 5 Διαφάνειες; Έως 5 Φάκελοι; Έως 20
Κάρτες; Έως 20 φωτογραφικό χαρτί
Εκτύπωση διπλής όψεως: Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
οδήγησης)

Βάρος χαρτιού Υποστηρίζεται: 60 έως 300 g/m²; Συνιστώμενο: 75 g/m²

Περιεχόμενα συσκευασίας N4K99C:Φορητός εκτυπωτής HP OfficeJet 202; Μπαταρία HP OfficeJet 200
series; Αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης Advantage HP 651; Αρχικό δοχείο
μελάνης τριών χρωμάτων Advantage HP 651; CD λογισμικού; Αφίσα
εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας

Βοηθητικός εξοπλισμός M9L89A Μπαταρία σειράς HP OfficeJet 200
Q6282AΦορητός εκτυπωτής και τσάντα φορητού υπολογιστή της HP

Αναλώσιμα C2P10AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης Advantage HP 651 ~600 σελίδες
C2P11AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Advantage HP 651 ~300
σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο,
μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer.
Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Apple OS
X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8): 1 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB.
Linux (για περισσότερες πληροφορίες:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer. Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8): 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται
σύνδεση στο Internet. USB. Linux (για περισσότερες πληροφορίες:
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 διαθέσιμος χώρος. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB

Λογισμικό που περιλαμβάνεται HP Dropbox, HP Google Drive, DotNet

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 364 x 186 x 69 mm; μέγιστη: 364 x 260 x 214 mm (με το δίσκο
εισόδου ανοιχτό)

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 495 x 119 x 243 mm

Βάρος εκτυπωτή 2,1 kg (2,2 kg με την μπαταρία)

Βάρος συσκευασίας 3,6 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 5% έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 5,4 B(A) (Βέλτιστη), 6,0 B(A) (Κανονική), 6,2 B(A)
(Πρόχειρη); Εκπομπές έντασης ήχου: 42 dB(A) (Βέλτιστη), 47 dB(A) (Κανονική),
49 dB(A) (Πρόχειρη)

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 200 έως 240 V AC, 50 έως 60 Hz
κατανάλωση: 15 W (σε λειτουργία), 0,17 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση),
3,9 W (αναμονή), 1,14 W (αδράνεια)
τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Πιστοποιήσεις Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης Προϊόν Ταϊλάνδης

Εγγύηση Εμπορική εγγύηση υλικού ενός έτους. Υποστήριξη web 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα

Υπηρεσίες και υποστήριξη UG196E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές
OfficeJet
UG072E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για
εκτυπωτές OfficeJet
UG245E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για
εκτυπωτές OfficeJet
(UG196E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας
Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UG072E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία.
UG245E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Υποσημειώσεις
1 Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για
λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.; 2 Ο ισχυρισμός της βέλτιστης απόδοσης στην κατηγορία προκύπτει από τη σύγκριση όλων των έγχρωμων φορητών εκτυπωτών inkjet τον
Οκτώβριο του 2015, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q2 του 2015 και με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών.; 3 Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο
ή να υπάρχει σύνδεση ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση μέσω Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης, καθώς και για το αν απαιτείται κάποια
εφαρμογή: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Οι ταχύτητες εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή τροφοδοσίας. Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Υποστηρίζει
φόρτιση μέσω USB με τον εκτυπωτή απενεργοποιημένο, εφόσον συνδεθεί σε θύρα φόρτισης USB ελάχιστης έντασης 1 Α.; 6 Η τεχνολογία HP Fast Charge επαναφορτίζει την τυπική μπαταρία σε ποσοστό έως 90% μέσα σε 90 λεπτά, όταν η φόρτιση γίνεται από
πηγή τροφοδοσίας AC με απενεργοποιημένο τον εκτυπωτή. Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, ο χρόνος φόρτισης μπορεί να αυξηθεί και να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.

http://www.hp.com/gr
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