
Adatlap

HP DeskJet Ink Advantage
3785 All-in-One nyomtató

Kedvező árú, stílusos és helytakarékos vezeték nélküli
nyomtatás

A világ legkisebb All-in-One
nyomtatójával helyet és pénzt
takaríthat meg, valamint vezeték
nélkül nyomtathat.1 A kiváló,
kompakt stílusú készülékhez
alacsony áron szerezheti be a
patronokat, és bármilyen feladatot
elvégezhet vele. Gyakorlatilag
bármilyen mobileszközről
nyomtathat, beolvashat és
másolhat.2

Főbb jellemzők

● Scroll-Feed beolvasási technológia

● HP mobilnyomtatás

● HP ePrint

● 8 / 5,5 ISO nyomtatási sebesség

● Csendes módú nyomtatás

Kis méretű, de annál nagyobb teljesítményű All-in-One
● A világ legkisebb All-in-One nyomtatójával teljesítménycsökkenés nélkül takaríthat meg
helyet.1

● A HP Scroll Scan segít a szkennelési műveletek kezelésében, több különböző fajta
papírról.

● Bármely szoba bármely sarkában - ez az ultrakompakt All-in-One eszköz kialakításából
eredően bárhol könnyedén elhelyezhető.

● Fejezze ki stílusát a karcsú kialakítással és a megkapó színárnyalatok választékával.

Gyorsan, közvetlenül a mobileszközéről nyomtathat2
● A legegyszerűbb mód arra, hogy Apple-, Android- és Windows-eszközeiről
dokumentumokat, fotókat vagy bármi mást nyomtasson.3,4

● Okostelefonját vagy táblagépét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén
nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül.5

● Az egyszerű beállítás révén gyorsan csatlakozhat, és azonnal nyomtathat
okostelefonjáról vagy számítógépéről.6

● A HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazással útközben is beolvashat
dokumentumokat az okostelefonjára vagy táblagépére.7

A költségvetésének és az igényeinek is megfelel
● A kedvező árú all-in-one készülékkel gyorsan és egyszerűen, vezeték nélkül
kinyomtathatja, beolvashatja és lemásolhatja a dokumentumokat.

● A kedvező árú eredeti HP-tintapatronokkal biztos lehet a kiváló nyomtatási minőségben.

● Eredeti HP-patronjait a HP Planet Partners program keretében díjmentesen, egyszerűen
újrahasznosíthatja.8
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Műszaki specifikáció
Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, beolvasás, vezeték nélküli

Nyomtatási sebesség Akár 8 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 5,5 oldal percenként ISO színes
(A4)
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő:Akár 15 mp alatt
fekete (A4, kész) ;Akár 18 mp alatt színes (A4, kész)

Nyomtatási felbontás Max. 1200 x 1200 dpi felbontás 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: 12,7 mm; Bal: 3 mm; Jobb: 3 mm;
Maximális nyomtatási terület: 216 x 355 mm

Nyomtatónyelvek HP PCL 3 GUI

Nyomtatási képességek Keret nélküli nyomtatás: Nincs

Nyomtatópatronok száma 2 (1 fekete, 1 háromszínű)

Mobil nyomtatási képesség Vezeték nélküli közvetlen és helyi Wi-Fi csatlakozási lehetőség
mobilnyomtatáshoz az Apple AirPrint™ és más megoldások használatával.
Támogatja a következő operációs rendszereket használó okostelefonok és
táblagépek többségéről történő nyomtatást: Android, iOS, Blackberry,
Symbian, Windows 8, Windows RT és Windows 10 Mobile.

Havi terhelhetőség Akár 1000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 50–200

Processzorsebesség 360 MHz

Képernyő 7 szegmenses, ikonos LCD kijelző

Párhuzamos feladat-végrehajtás
támogatott

Nincs

Vezeték nélküli használat Van

Csatlakoztatás Alapkiépítésben 1 nagy sebességű USB 2.0 port

Hálózati jellemzők A beépített 802.11 b/g/n Wi-Fi hálózaton keresztül

memória Alapkiépítésben 64 MB integrált DDR1; maximum 64 MB integrált DDR1

Memóriakártya kompatibilitás Egyik sem

Nyomtató intelligens szoftverének
jellemzői

Kézi kétoldalas nyomtatás

Másoló beállítások Laphoz igazítás (nem támogatja az automatikus nagyítást); Másolatok
maximális száma: Legfeljebb 9 másolat; Másolási felbontás: Max. 300 x 300
dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Max. 300 x 300 dpi;

Másolás sebessége Akár 4 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 2,5 másolat percenként színes
ISO (A4)

Lapolvasóműszaki adatai A lapolvasó típusa: Egyoldalas lapadagoló; Beolvasási technológia: Contact
Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Beolvasás a HP
Photosmart szoftverrel; Twain verziószáma: 2.1-es verzió; Optikai beolvasási
felbontás: Legfeljebb 600 dpi

Beolvasási fájlformátum Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt),
TIFF (.tif)

Olvasható terület legnagyobb hordozóméret: 216 x 355 mm Automatikus lapadagoló

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek 24 bites/ 256

digitális küldés Alapkiépítésben: Nincs

Papírtípusok Sima papír, matt és fényes brosúrapapír, fotópapír, borítékok, egyéb speciális
tintasugaras fotópapírok

Papírméretek támogatva A4, A6, B5, DL boríték (megjegyzés: számos más hordozóméret is
támogatott, 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig); nem szabványos: 76 x
127 – 216 x 356 mm

Hordozók kezelése Bemeneti kapacitás: Akár 60 lap; Akár 5 Boríték; Akár 20 kártya Kártyák; Akár
20 lap fényképpapír
Kimeneti kapacitás: Akár 25 lap, Akár 5 boríték
maximum: Akár 25 lap
Kétoldalas nyomtatás: Kézi (illesztőprogram támogatja)

Papír tömege Támogatva: A4: 60–90 g/m², HP borítékok: 75–90 g/m², HP kártyák: max. 200
g/m², HP 10 x 15 cmméretű fotópapír: max. 300 g/m²; Ajánlott: 75 g/m²

A doboz tartalma T8W46C: HP DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One nyomtató; HP 652 induló
fekete tintapatron (~120 oldal); HP 652 induló háromszínű tintapatron (~100
oldal); Szoftver CD; Üzembe helyezési útmutató; Tápkábel; USB-kábel

Kellékek F6V24AE HP 652 háromszínű eredeti Ink Advantage patron ~200 oldal
F6V25AE HP 652 fekete eredeti Ink Advantage patron ~ 360 oldal

Kompatibilis operációs rendszerek Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X
v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

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
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB
szabad merevlemez-terület; Internet; USB

Szoftver mellékelve HP nyomtatószoftver, HP Update, HP Photo Creations

Nyomtatóméretei (Szé x Mé xMa) Legalább: 403 x 177 x 141 mm; maximum: 403 x 451 x 264 mm

Csomagolási méretek (szé xmé xma) 450 x 175 x 246 mm

Nyomtató tömege 2,33 kg

Csomagolási súly 3,34 kg

Működési környezet Hőmérséklet: 5–40ºC, Nedvesség: 20–80% relatív páratartalom

Adattárolás Hőmérséklet: –40 és 60 ºC között, Nedvesség: 5%–90% relatív páratartalom
(nem lecsapódó)

Hang Zajkibocsátás: 6,2 B(A) normál üzemmód; 5,5 B(A) csendes üzemmód;
Kisugárzott hangnyomás: 48 dB

Áramellátás követelmények: Bemeneti feszültség 200–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
anyagszükséglet: 0,06 watt (kikapcsolva), 2,2 watt (készenlét), 0,69 watt (alvó
állapot)
áramellátás típusa: Beépített tápegység

Minősítések ENERGY STAR minősítés: Van

Gyártó ország Készült Kínában

Garancia Egy év műszaki támogatás; Egy év kereskedelmi hardverjótállás; Napi 24 órás
webes támogatás a hét minden napján a következő webhelyen:
www.hp.com/support/dj3700

Szolgáltatások és támogatás UG187E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással Officejet
nyomtatókhoz
UG062E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással
Officejet nyomtatókhoz
UG235E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással
többfunkciós nyomtatókhoz
(UG187E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael,
Törökország, UG062E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország,
Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UG235E:
Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Lábjegyzetek
1A HP megbízásából a Buyers Laboratory Inc. által elkészített 2016-os tanulmány alapján, amely a kevesebb mint 250 USD árú Inkjet All-in-One otthoni nyomtatók méreteit vizsgálja világszerte. További részletek: http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims.; 2Helyi
nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a vezeték nélküli 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.; 3A 399 eurónál olcsóbb, fogyasztói/otthoni irodai felhasználásra szánt tintasugaras All-in-One nyomtatók
többségével összehasonlítva, az IDC 2015 Q3 hónapjára kimutatott piaci részesedésre vonatkozó jelentése alapján. A nyomtató telepítéséhez egy alkalmazás letöltése szükséges. Szükség lehet HP ePrint-fiók regisztrálására. A vezeték nélküli működés csak a 2,4
GHz-es frekvencián érhető el. További információk: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4Apple AirPrint™, v4.2 és újabb verziójú iOS-t futtató iPhone®, iPad® és iPod® készülékeken támogatott.  Az OS v4.4 és újabb rendszerű Android eszközökön támogatott, az
operációs rendszeren belüli Android™ nyomtatáshoz szükség lehet arra, hogy telepítsen egy HP nyomtatószolgáltatási beépülő modult a Google™ Play áruházból. Az operációs rendszeren belüli Windows® nyomtatás a Windows® 8/10 rendszereken, illetve
Windows® Mobile 10 rendszerű okostelefonokon és táblagépeken támogatott.  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.; 5Nyomtatás 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.; 6Használatához a HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazás letöltése szükséges, és kompatibilis az iPhone® 4
és újabb, a 4. generációs és újabb iPad®, az iPad mini™, iPad Air® és iPod® készülékekkel, valamint az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobileszközökkel. A támogatott operációs rendszerek listáját lásd: http://www.hp.com/go/mobileprinting.;
7Kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, az iPad® 4. generációs és az iOS 7 vagy újabb rendszert használó iPad mini™, iPad Air® és iPod® 5G készülékekkel és az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobileszközökkel. Az érintett szolgáltatások eltérőek
lehetnek a mobileszköz operációs rendszerétől függően. A mobileszközzel történő beolvasáshoz legalább 5 megapixeles vagy annál nagyobb felbontású, autofókusszal rendelkező kamera szükséges az eszközön.; 8A program elérhetősége változhat. További
információk: http://www.hp.com/recycle.
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