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Εκτυπωτής HP DeskJet 2630 All-in-OneΕκτυπωτής HP DeskJet 2630 All-in-One
Οικονομική εκτύπωση από φορητές συσκευές.Οικονομική εκτύπωση από φορητές συσκευές.

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα με τον πιο
οικονομικό ασύρματο εκτυπωτή all-in-one της
HP μέχρι σήμερα. Χάρη στην απλή ρύθμιση και
την εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές, ο
HP DeskJet 2600 All-in-One απλοποιεί τις
καθημερινές εκτυπώσεις. 
 
 

Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφάλειας. Προορίζεται
αποκλειστικά για χρήση με δοχεία με αυθεντικό ηλεκτρονικό
κύκλωμα της HP. Δοχεία με τροποποιημένο ηλεκτρονικό κύκλωμα
ή ηλεκτρονικό κύκλωμα που δεν είναι της HP ενδέχεται να μην
λειτουργούν, και εκείνα που λειτουργούν τώρα μπορεί να μην
λειτουργούν στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

ΕπισημάνσειςΕπισημάνσεις

Οικονομικός ασύρματος εκτυπωτής για το σπίτι

Συνδεσιμότητα: 1 τυπική θύρα Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi
802.11b/g/n

HP Mobile Printing και Smart App.

HP ePrint

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO 7,5/5,5

Εκτυπώστε εύκολα από τη φορητή συσκευή σαςΕκτυπώστε εύκολα από τη φορητή συσκευή σας

Εκτυπώστε εύκολα από μια ποικιλία από smartphone και tablet.

Συνδεθείτε και ξεκινήστε την εκτύπωση γρήγορα με εύκολη ρύθμιση από το
smartphone ή το tablet σας.

Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες εκτύπωσης και σαρώστε καθ' οδόν με την
εφαρμογή HP All-in-One Printer Remote.

Περισσότερη μελάνη. Μεγαλύτερη εξοικονόμηση.Περισσότερη μελάνη. Μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Εκτυπώστε έως και δύο φορές περισσότερες σελίδες με τα αυθεντικά δοχεία
μελάνης υψηλής απόδοσης HP.

Απολαύστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας κάθε φορά με έναν all-in-one
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για αξιοπιστία.

Ασύρματη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωσηΑσύρματη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση

Εκτυπώστε, αντιγράψτε και σαρώστε με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρημάτων
και χώρου, με έναν ασύρματο εκτυπωτή all-in-one.

Ο δίσκος εξόδου εξοικονομεί χώρο όταν είναι κλειστός, μειώνει τις εμπλοκές και
χωράει έως 25 φύλλα όταν χρησιμοποιείται.

Το μικρό μέγεθος του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να τον τοποθετήσετε όπου θέλετε.

Διαχειριστείτε τον εκτυπωτή σας εύκολα, χάρη στον εύχρηστο πίνακα ελέγχου.
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Τεχνικές προδιαγραφέςΤεχνικές προδιαγραφές

ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting.
 Απαιτείται λήψη της εφαρμογής All-in-One Printer Remote. Για την πλήρη λίστα υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και εκτυπωτών, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.
 Τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Για την πλήρη λίστα υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση

http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
 Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 65/304XL, συγκριτικά με τα τυπικά δοχεία μελάνης HP 65/304. Για περισσότερες πληροφορίες: http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://www.hp.com/grhttp://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί
να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην ΕΜΕΑ 4AA7-0194, Νοέμβριος 2018
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ΛειτουργίεςΛειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση

Τεχνολογία εκτύπωσηςΤεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Ταχύτητα εκτύπωσηςΤαχύτητα εκτύπωσης Μαύρο (A4, ISO):Μαύρο (A4, ISO): Έως 7,5 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO):Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 5,5 σελ/λεπτό;

Εκτύπωση πρώτης σελίδαςΕκτύπωση πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα):Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 14 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4, ετοιμότητα):έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε
μόλις 18 δευτερόλεπτα;

Ανάλυση εκτύπωσηςΑνάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη):Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη):Έγχρωμη (βέλτιστη):
Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνετε από
υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi);

Μηνιαίος κύκλος εργασιώνΜηνιαίος κύκλος εργασιών Έως 1.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού:Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 50 έως 100

Εξελιγμένες λειτουργίεςΕξελιγμένες λειτουργίες
λογισμικού εκτυπωτήλογισμικού εκτυπωτή

Μη αυτόματη διπλής όψης

Βασικές γλώσσες εκτυπωτήΒασικές γλώσσες εκτυπωτή HP PCL 3 GUI

Περιοχή εκτύπωσηςΠεριοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης:περιθώρια εκτύπωσης: άνω: 3 mm, Κάτω: 12,7 mm, αριστερά: 3 mm, δεξιά: 3 mm;
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσηςΜέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 215 x 355 mm

Εκτύπωση χωρίς περιθώριαΕκτύπωση χωρίς περιθώρια Όχι

Αριθμός δοχείων εκτύπωσηςΑριθμός δοχείων εκτύπωσης 2 (1 μαύρο, 1 τριών χρωμάτων)

Υποστηρίζει πολυδιεργασίαΥποστηρίζει πολυδιεργασία Όχι

Εκτύπωση διπλής όψηςΕκτύπωση διπλής όψης Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)

Ταχύτητα αντιγραφήςΤαχύτητα αντιγραφής Μαύρο (A4, ISO):Μαύρο (A4, ISO): Έως 6 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO):Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 3 αντίγραφα/λεπτό

Προδιαγραφές αντιγραφικούΠροδιαγραφές αντιγραφικού Αυτόματη μεγέθυνση; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων:Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9 αντίγραφα; ΑνάλυσηΑνάλυση
αντιγραφής:αντιγραφής: Έως 600 x 300 dpi

Μορφή αρχείων σάρωσηςΜορφή αρχείων σάρωσης JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Προδιαγραφές σαρωτήΠροδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή:Τύπος σαρωτή: Επίπεδος; Λειτουργίες εισόδου σάρωσης:Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Σάρωση μέσω της πρόσοψης;
Έκδοση Twain:Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF):Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x
297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης:Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Περιοχή σάρωσηςΠεριοχή σάρωσης Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια):Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm;

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακαςΒάθος bit/επίπεδα κλίμακας
του γκριτου γκρι

24 bit / 256

Ψηφιακή αποστολήΨηφιακή αποστολή Βασική:Βασική: Όχι;

Ταχύτητα επεξεργαστήΤαχύτητα επεξεργαστή 360 MHz

ΣυνδεσιμότηταΣυνδεσιμότητα Βασική:Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0;

Ασύρματη λειτουργίαΑσύρματη λειτουργία Ναι

Δυνατότητα φορητήςΔυνατότητα φορητής
εκτύπωσηςεκτύπωσης

Ναι, Airprint

Δυνατότητες δικτύουΔυνατότητες δικτύου Wi-Fi

ΜνήµηΜνήµη Βασική:Βασική: Ενσωματωμένη μνήμη; Μέγιστη:Μέγιστη: 512 MB DDR3; 256 MB flash

Αριθμός δίσκων χαρτιούΑριθμός δίσκων χαρτιού Βασική:Βασική: 1; Μέγιστη:Μέγιστη: 1

Τύποι μέσωνΤύποι μέσων Απλό χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, χαρτί μπροσούρας

Μέγεθος μέσωνΜέγεθος μέσων Συνήθεις (μετρήσεις):Συνήθεις (μετρήσεις): 89 x 127 έως 215 x 279 mm
Υποστηριζόμενες (μετρήσεις):Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A4, B5; A6; φάκελος DL

Χωρητικότητα εισόδουΧωρητικότητα εισόδου Βασική:Βασική: Έως 60 φύλλα
Μέγιστη:Μέγιστη: Έως 60 φύλλα

Χωρητικότητα εξόδουΧωρητικότητα εξόδου Βασική:Βασική: Έως 25 φύλλα
Φάκελοι: Έως 5 φάκελοι
ετικέτες: Έως 10 φύλλα
Κάρτες: Έως 20 κάρτες
Μέγιστη:Μέγιστη: Έως 25 φύλλα

Συμβατά λειτουργικάΣυμβατά λειτουργικά
συστήματασυστήματα

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3 ή νεότερες εκδόσεις (μόνο 32 bit); Win Server 2008
R2 και νεότερες εκδόσεις (μέσω του προγράμματος εγκατάστασης γραμμής εντολών);
OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite

Ελάχιστες απαιτήσειςΕλάχιστες απαιτήσεις
συστήματοςσυστήματος

Windows:Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: Επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet,
θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista (μόνο 32 bit): Επεξεργαστής 800 MHz 32 bit
(x86), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο
Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ή νεότερες εκδόσεις (μόνο 32
bit): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz,
850 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο
Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8.
Mac:Mac: OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; 1 GB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο; Πρόσβαση στο Internet

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x ΒΔιαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β
x Υ)x Υ)

Ελάχιστο:Ελάχιστο: 425 x 304 x 149 mm;
Μέγιστη:Μέγιστη: 425 x 547,7 x 248,77 mm (με το δίσκο εισόδου και το δίσκο εξόδου/
προέκταση σε πλήρη έκταση);

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β xΔιαστάσεις πακέτου (Π x Β x
Υ)Υ)

475 x 191 x 354 mm

Βάρος εκτυπωτήΒάρος εκτυπωτή 3,42 kg

Βάρος πακέτουΒάρος πακέτου 4,48 kg

Περιβάλλον λειτουργίαςΠεριβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία:Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC
Υγρασία:Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Συνθήκες αποθήκευσηςΣυνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία:Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC
Υγρασία:Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

ΘόρυβοςΘόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου:Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,2 B(A)

ΙσχύςΙσχύς Απαιτήσεις:Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Τυπική κατανάλωση ρεύματος:Τυπική κατανάλωση ρεύματος: 2,35 W, ΑΔΡΑΝΗΣ;
Τύπος τροφοδοτικού:Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό;

ΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσεις 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, ICES-003, Τεύχος 4 Κλάση B; EAC
(Ρωσία)
Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Χώρα προέλευσηςΧώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Πίνακας ελέγχουΠίνακας ελέγχου Κουμπί με LED

Περιεχόμενα συσκευασίαςΠεριεχόμενα συσκευασίας V1N03B:V1N03B: Εκτυπωτής HP DeskJet 2630 All-in-One; Αρχικό αυθεντικό δοχείο μαύρης
μελάνης HP 304 (~120 σελίδες); Αρχικό αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP
304 (~100 σελίδες); Φυλλάδιο χωρίς CD; Φυλλάδιο με προφυλάξεις για τη μελάνη;
Καλώδιο τροφοδοσίας; Για πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της μελάνης και την
απόδοση σελίδων: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Επισκευή και υποστήριξηΕπισκευή και υποστήριξη UG187EUG187E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για πολυλειτουργικούς
εκτυπωτές 
UG062EUG062E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές 
UG235EUG235E HP Care Pack για 3 έτη με υποστήριξη επιστροφής στην αποθήκη για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές

ΕγγύησηΕγγύηση Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους; Υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα
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