
HP Officejet 150 mobil többfunkciós nyomtató

A HP Officejet 150 mobil többfunkciós készülék olyan
szakembereknek készült, akiknek rugalmas nyomtatási
lehetőségre van szükségük Bluetooth®-kompatibilis
noteszgépeikről, okostelefonjaikról és egyéb
mobileszközeikről – egyszerű beolvasási és másolási
funkciókkal kiegészítve.

● Készenlétben automatikusan lekapcsol, így csökkenti az energiafogyasztást és
meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét.

● Kevesebb hulladék és irathalom – a dokumentumok memóriakártyára is beolvashatók,
tárolhatók és megoszthatók.

ENERGY STAR® minősítés
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.

12011. szeptemberben 500 € alatti áron kapható hasonló képességű A4-es mobil tintasugaras nyomtatók piaci kutatása alapján.
2Az optimális beolvasási/másolási minőség érdekében ne olvasson be/másoljon közvetlen napfényben/erős fényben.
3Csak Bluetooth® kompatibilis noteszgépek vagy netbookok esetén. Beleértve a Windows Mobile® telefonokat is. BlackBerry okostelefonok esetében további díj külső szolgáltatón keresztül.
4 Nem tartozék, külön kell megvásárolni.

A világ első mobil többfunkciós tintasugaras
készülékével útközben is hatékony maradhat.1
● A kívánt időben és helyen nyomtathat, olvashat be és

másolhat az intuitív 5,99 cm-es színes
érintőképernyővel.2

● Beolvashat a számítógépre, e-mailbe, USB-meghajtóra
vagy memóriakártyára, és a dokumentumokat PDF- és
JPEG-fájlokká konvertálhatja.2

● Többoldalas dokumentumokat is nyugodtan nyomtathat
az 50 lapos beépített papíradagoló tálca segítségével.

● A HP-tól elvárt páratlan megbízhatóság – strapabíró,
ejtéstesztelt kialakítás a kemény viszonyokra, valamint
500 lapos havi terhelhetőség.

Nyomtatás, beolvasás és másolás – az összes
szükséges eszköz egy kompakt készülékben van.2
● Kényelmes nyomtatás bárhol – a reptéren, a

szállodában vagy egy megbeszélésen – a beépített
Bluetooth® adapterrel.3

● Maradjon hatékony, amikor fontos – a beépített
lítium-ion akkumulátorral 500 oldal is kinyomtatható egy
feltöltéssel.

● Feltöltés és üzemeltetés a mellékelt HP 65W intelligens
hálózati adapterrel – kompatibilis a HP noteszgépekkel
is, így nincs szükség külön adapterre.

● Hosszabb nyomtatási idő az opcionális nagy kapacitású
eredeti HP patronokkal.4

A beépített Bluetooth® technológiával közvetlenül
nyomtathat mobilkészülékekről.3
● Professzionális minőségű dokumentumokat nyomtathat

egyes noteszgépekről, okostelefonokról és
mobiltelefonokról a Bluetooth® technológiával.3

● Gyors nyomtatás: percenként 22 fekete és 18 színes
oldal lézer minőségben, 3,5 oldal/perces fekete és 3,5
oldal/perces színes ISO-sebesség.

● Nyomtatás közvetlenül Windows Mobile® telefonokról
és BlackBerry okostelefonokról.3

● Nyomtatás több operációs rendszerből, Windows® és
Macintosh platformokról.



HP Officejet 150 mobil többfunkciós nyomtató

MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, szkennelés
Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras
Képernyő 5,99 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)
Szoftver Integrált karakterfelismerő szoftver. HP dokumentumkezelő
Szabvány csatlakoztathatóság 1 nagy sebességű USB 2.0; 1 PictBridge; 1 memóriakártya-csatlakozó; 1

Bluetooth 2.0 + EDR (gyorsított adatátvitel)
Memóriakártya kompatibilitás Secure Digital (SD), MultimediaCard (MMC)
Szabvány nyomtató-parancsnyelvek HP PCL 3 GUI
Nyomtatási felbontás Fekete (legjobb): Akár 600 x 600 dpi felbontású nyomatok (számítógépről

nyomtatva); Színes (legjobb): Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről
való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás
esetén

Nyomtatási sebesség Fekete (ISO): Akár 5 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 3,5 oldal percenként
Nyomtatási képességek Szegély nélküli nyomtatás: Igen (max. 10 x 15 cm)

Közvetlen nyomtatás támogatása: Memóriakártya-nyílások; PictBridge
fényképezőgépek

Terhelhetőség Havonta, A4: Max. 500 oldal
Javasolt havi lapkapacitás 100–500 oldal
Beolvasás sebessége Beolvasási sebesség (automatikus lapadagoló, A4): Max. 1,7 oldal/perc (200

dpi, fekete-fehér); max. 0,9 oldal/perc (200 dpi, színes);
Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők Laponkénti adagolás; CIS
Lapolvasási bevitel Előlapi beolvasás, másolás; HP Officejet 150 mobil többfunkciós illesztőprogram
Beolvasási fájlformátum Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg),

PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF
(.tif)

Beolvasás felbontása Hardver: Max. 600 x 600 dpi; Optikai: Legfeljebb 600 dpi; Megnövelt
lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi

Lapolvasási opciók (automatikus
dokumentum-adagoló)

Egyoldalas

Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei 24 bites; 256
Másolási felbontás Fekete szöveg és grafika: Max. 600 x 600 dpi; Szín: Max. 600 x 600 dpi
Másolás sebessége Fekete (ISO): Akár 4 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 2 oldal percenként
Maximális példányszám Legfeljebb 99 másolat
Átméretezés fénymásolással 25–400%
Támogatott adathordozó-típusok Papír (tintasugaras, fotó, sima), kártya (üdvözlő, kartoték), boríték, címke,

brosúrák
Támogatott hordozóméretek A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm, boríték (C5, C6, DL)
Egyedi hordozóméretek 76,2 x 101,6 mm-től 215,90 x 355,6 mm-ig
Hordozó támogatott súlya 1. tálca: 64–90 g/m² (normál papír); 75–90 g/m² (boríték); max. 162 g/m²

(kártya)
Bemeneti papírvezető (tartozék) Max. 50 lapos adagolótálca

Kétoldalas lehetőségek: Kézi (illesztőprogram támogatja); Borítékadagoló: Nem;
Szabványos papírtálcák: 1; Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti
kapacitás: Max. 50 lap (normál papír), Legfeljebb 3 boríték

Minimális rendszerkövetelmények PC: Microsoft® Windows® 8: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor; 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port; Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites
(x64) processzor; 1,1 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó
vagy internetkapcsolat, USB-port; Windows® Vista: 800 MHz-es 32 bites (x86)
vagy 64 bites (x64) processzor; 1 GB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port; Windows® XP (32
bites) SP2: Intel® Pentium® II , Celeron® vagy ezzel kompatibilis 233 MHz-es
vagy gyorsabb processzor, 600 MB lemezterület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, 1 GB szabad
lemezterület, CD-ROM/DVD-ROM vagy internet, USB port

Kompatibilis operációs rendszerek Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32
bites) SP2; Mac OS X v10.5.8, v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux
(További információk: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

ENERGY STAR minősítés Igen

Áramellátás Tápegység típusa: Külső
Tápellátási igény: Bemeneti feszültség: 90–132 V~, 47–63 Hz; 180–264 V~,
47–63 Hz
Energiafogyasztás: 65 W (maximum), 22 W (nyomtatás közben), 6,4 W
(készenlétben), 3,2 W (alvó állapotban), 0,4 W (kézzel kikapcsolva)

A termék mérete széles x mély x magas: 350 x 171 x 90 mm
A termék tömege 2,9 kg (3,1 kg akkumulátorral)
A doboz tartalma CN550A HP Officejet 150 mobil többfunkciós nyomtató (L511a), HP 337

fekete tintapatron, HP 343 háromszínű tintapatron, lítium-ionos akkumulátor,
indító CD/telepítési útmutató, HP 65 W-os intelligens hálózati adapter, ADF
papírút-tisztító kendő

Garancia Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak.

Származási ország Gyártási hely: Malaysia
Tartozékok CQ775A HP Officejet mobilnyomtató-akkumulátor

CZ274A HP Officejet mobil autós adapter
Q6282A HP táska mobilnyomtatóhoz és noteszgéphez
ED494AA HP 65 W intelligens hálózati adapter

Kellékek C8765EE HP 338 Black Inkjet Print Cartridge (fekete tintapatron)
Festékkazetta átlagos élettartama 450 oldal*
C9363EE HP 344 háromszínű Inkjet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 560 oldal*
C9364EE HP 337 Black Inkjet Print Cartridge (fekete tintapatron)
Festékkazetta átlagos élettartama 400 oldal*
C8766EE HP 343 háromszínű Inkjet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 330 oldal*
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies
webhelyen vagy a termék csomagolásán

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

UG196E - HP 3 éves Care Pack standard csereszolgáltatással, Officejet
nyomtatókhoz (minden európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető)
UG072E - HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással,
Officejet nyomtatókhoz (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában,
Finnországban, Franciaországban, Németországban, Írországban,
Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában,
Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, a
Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban
és Szlovákiában).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com

HP Officejet 150 mobil többfunkciós nyomtató CN550A

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes
értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért
vagy hiányosságokért. A HP a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A Microsoft, a Windows és a
Windows Vista elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb terméknevek a
vonatkozó vállalatok kereskedelmi védjegyei lehetnek.

Készült az EU-ban November 2012 4AA3-9947HUE


