
Gotowe do pracy w sieci urz�dzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet,
umo�liwiaj�ce drukowanie, faksowanie1, skanowanie, kopiowanie
i cyfrowe przetwarzanie obrazu1. Szybkie i niezawodne drukowanie
w czerni oraz profesjonalne, najwy�szej jako�ci wydruki w kolorze.
Wytrzymała konstrukcja umo�liwia łatw� obsług� i konserwacj�.

Urz�dzenie wielofunkcyjne
HP Color LaserJet seria 2800

Idealne dla małych i �rednich przedsi�biorstw, które chc� poł�czyć i upro�cić czynno�ci biurowe. Urz�dzenie wielofunkcyjne,
które pomaga podnie�ć wydajno�ć pracowników i małych zespołów roboczych poprzez usprawnion� komunikacj� z klientami.

Uniwersalne i gotowe do pracy w sieci urz�dzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet zapewniaj�ce wi�ksz� wydajno�ć.

• Wi�ksza wydajno�ć: zintegrowane drukowanie, faksowanie1, skanowanie, kopiowanie i cyfrowe przetwarzanie obrazu1.
• Szybkie, wydajne drukowanie dokumentów wysokiej jako�ci z pr�dko�ci� do 19 str./min w czerni i 4 str./min w kolorze.
• Oszcz�dno�ć czasu i energii – technologia Instant-on gwarantuje szybki wydruk pierwszej strony.
• Profesjonalne faksowanie z pr�dko�ci� do 33,6 kb/s, wysyłanie faksów z opó�nieniem i faksowanie do komputera2.
• Zintegrowany interfejs sieci 10/100 zapewnia łatwe udost�pnianie, a port Hi-Speed USB 2.0 podł�czanie bezpo�rednio

do komputera.

Wysokiej jako�ci druk laserowy w kolorze pozwala tworzyć imponuj�ce materiały.

• Technologia HP Imageret 2400 i materiały eksploatacyjne HP3 współpracuj� ze sob� zapewniaj�c drukowanie dokumentów
o �ywych kolorach – dokładnie odwzorowane odcienie, czyste linie i ostre obrazy.

• Oprogramowanie HP Image Zone umo�liwia przegl�danie, poprawianie, zarz�dzanie oraz udost�pnianie zdj�ć cyfrowych
i zeskanowanych obrazów, które mo�na łatwo doł�czać do ró�norodnych dokumentów.

• Wyj�tkowe rezultaty ł�czenia, przechowywania lub wysyłania doskonałych obrazów zeskanowanych z rozdzielczo�ci�
interpolowan� do 19 200 dpi.

Zintegrowana konstrukcja tego solidnego urz�dzenia wielofunkcyjnego umo�liwia łatw� obsług�, zarz�dzanie i konserwacj�.

• Zintegrowana konstrukcja i intuicyjny panel sterowania gwarantuj� prost� obsług� i korzystanie ze wszystkich zalet
urz�dzenia wielofunkcyjnego. 

• Zarz�dzanie ustawieniami urz�dze� i informacjami o stanie materiałów eksploatacyjnych za po�rednictwem panelu
sterowania i wbudowanego serwera internetowego HP. 

• Inteligentna technologia druku HP zastosowana w materiałach eksploatacyjnych3 sprawia, �e drukowanie w kolorze jest łatwe,
a efekty doskonałe za ka�dym razem. 

• Materiały eksploatacyjne mo�na łatwo instalować i wymieniać przez pokryw� z przodu drukarki. 
• Bezproblemowy druk dzi�ki sprawdzonej, niezawodnej technologii HP LaserJet, normatywny cykl pracy 30 000 stron miesi�cznie.

1 W zestawie z urz�dzeniem wielofunkcyjnym HP Color LaserJet 2840.
2 Wysyłanie faksów do komputera dzi�ki poł�czeniu USB i Microsoft® Windows® 2000, XP.
3 U�ywanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje pełne wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania HP.

Urz�dzenie wielofunkcyjne
HP Color LaserJet 2820

Urz�dzenie wielofunkcyjne
HP Color LaserJet 2840



Dane techniczne
Pr�dko�ć druku W czerni: do 19 str./min, w kolorze do 4 str./min, w kolorze na folii do prze�roczy: do 2 str./min

Wydruk pierwszej strony: w czerni: 18 sekund, w kolorze: 29 sekund (dzi�ki technologii Instant-on nie wymaga nagrzewania po „gor�cym“ lub
„zimnym” starcie); (Pr�dko�ć druku zale�y od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia zło�ono�ci drukowanych prac)

Procesor 264 MHz, Motorola Coldfire® wersja 4e

Pami�ć 96 MB, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 224 MB przezjedno gniazdo DIMM z u�yciem systemu optymalizacji pami�ci HP MEt
(Memory Enhancement technology).

Drukowanie Technologia: 4-przebiegowa technologia druku laserowego w kolorze, HP Imageret 2400
Jako�ć: W kolorze: 600 x 600 dpi z HP Imageret 2400

W czerni: efektywna rozdzielczo�ć wyj�ciowa 1200 dpi (600 x 600 dpi z technologi� HP REt i FastRes 1200)
Marginesy: Lewy: 4,2 mm; prawy: 4,2 mm; dolny: 4,2 mm; górny: 4,2 mm
J�zyki: HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3
Druk ekonomiczny: Druk kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu i r�czny druk dwustronny
Zgodne karty 4 gniazda, 7 formatów: Compact Flash® Type I i Type II, xD-Picture card™, Secure Digital, Memory Stick®, 
pami�ci: Memory Stick Pro®, SmartMedia, MultiMedia. Gniazda na karty pami�ci mo�na wył�czyć u�ywaj�c oprogramowania.
Czcionki: 80 wewn�trznych skalowalnych czcionek TrueType™ PCL 6, 80 wewn�trznych skalowalnych czcionek TrueType™ PostScript

Faksowanie* Modem: 33,6 kb/s (3 sekundy na stron�) Szybkie wybieranie: Do 120 numerów (lub do 110 numerów grupowych)
*Standardowe wyposa�enie wył�cznie Pami�ć: Do 250 stron 5 przycisków szybkiego wybierania 
urz�dzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet 2840 na panelu sterowania

Telekom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC rozdział 68
Rozdzielczo�ć: Standardowa: 203 x 98 dpi; tryb fine: 203 x 196 dpi; tryb superfine: 300 x 300 dpi (bez półtonów); 

zdj�cia: 300 x 300 dpi (półtony wł�czone)
Funkcje specjalne: Microsoft® Windows® 2000, XP: wysyłanie faksów do i odbiór faksów z komputera PC z portem USB, 

odbiór faksów z komputera PC podł�czonego do sieci.
Mac OS: tylko odbiór faksów z komputera PC.

Skanowanie Typ skanera: Skaner stolikowy, automatyczny podajnik Rozdzielczo�ć: optyczna: 1200 x 1200 dpi; 
dokumentów, skanowanie CCD w kolorze interpolowana: 19 200 x 19 200 dpi

Kodowanie koloru: 24-bitowe (zewn�trzne) Skala szaro�ci: 256
Twain: Wersja 1.9
Skanowany obszar:: Od: 127 x 127 mm (z automatycznego podajnika dokumentów); do: 216 x 381 mm (z automatycznego 

podajnika dokumentów), 216 x 297 mm (ze skanera stolikowego)
Marginesy:: Lewy: 4,2 mm; górny: 4,2 mm; prawy: 4,2 mm; dolny: 5,0 mm
Funkcje specjalne: Intuicyjny panel sterowania z przyciskiem „skanuj do” umo�liwia niezale�ne skanowanie do folderu lub poczty elektronicznej

(po skonfigurowaniu skanowania niezale�nego za pomoc� doł�czonego oprogramowania); oprogramowanie

Kopiowanie Pr�dko�ć: W czerni: do 19 kopii/min; w kolorze: do 4 kopii/min Rozdzielczo�ć: 600 x 600 dpi
Kopie wielokrotne: 1-99 kopii, z automatycznym układaniem Zmniejszanie/powi�kszanie: Od 25 do 400% (co 1%)
Kopiowanie Kopiowanie kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu, kopiowanie w kolorze i czerni w trybie draft 
ekonomiczne: (oszcz�dno�ć do 50% tonera)
Funkcje specjalne: Jedno skanowanie – wiele kopii, układanie, zmniejszanie i powi�kszanie (z mo�liwo�ci� programowania 

rozmiaru strony), dopasowywanie do strony, druk dwóch lub czterech stron na jednym arkuszu, programowanie 
parametrów kopiowania, ustawianie kontrastu (ja�niej/ciemniej), ustawianie rozdzielczo�ci (jako�ć kopii)

Podawanie no�ników Podajnik Pojemno�ć Gramatura Rozmiar
Podajnik uniwersalny: Do 125 arkuszy, do 15 kopert, Od 60 do 177 g/m2* A4, A5, B5 (JIS/ISO), koperty (DL, C5, B5),
(Podajnik nr 1) do 30 arkuszy folii do prze�roczy pocztówki, od 105 x 148 mm do 216 x 356 mm
Podajnik nr 2**: Do 250 arkuszy Od 60 do 105 g/m2 A4, A5, B5 (JIS/ISO), od 148 x 210 mm 

do 216 x 356 mm
Automatyczny Do 50 arkuszy Od 60 do 90 g/m2 Od 127 x 127 mm do 216 x 381 mm
podajnik dokumentów
Odbiór no�ników: do 125 arkuszy; do 10 kopert; do 50 prze�roczy
Druk dwustronny: r�czny (z obsług� przez sterownik)
* Do 220 g/m2 na błyszcz�cym papierze HP Laser Photo 220  i papierze HP Premium Choice Laser. ** Opcjonalne wyposa�enie urz�dzenia wielofunkcyjnego HP Color LaserJet 2820

No�niki Papier (zwykły, firmowy, dziurkowany, typu Bond, kolorowy, szorstki, wst�pnie zadrukowany, ekologiczny); no�niki HP LaserJet Glossy,
papier HP Cover, folie do prze�roczy HP Color LaserJet Transparencies, etykiety, koperty i kartony;

Interfejsy Wbudowany przewodowy interfejs HP Jetdirect sieci 10/100 Ethernet z 1 portem RJ-45; 1 port Hi-Speed USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® XP, 2000 (pełna wersja); 98 SE, Me (tylko sterowniki drukarki i skanera); NT 4.0 (tylko sterownik drukarki). Apple Mac OS 
(poł�czenie bezpo�rednie i sieciowe) 9.2.2, OS X 10.2.8, OS X 10.3.x (pełna wersja) Najnowsze sterowniki do drukarek s� dost�pne na stronach internetowych

http://www.hp.com/support

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® NT 4.0®: dowolny procesor Pentium® II lub szybszy, 64 MB pami�ci RAM, 10 MB wolnego miejsca na twardym dysku, tylko
sterownik drukarki; Windows 98 SE, Me: dowolny procesor Pentium II lub szybszy, 64 MB pami�ci RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym
dysku, Internet Explorer 5.01 SP2 lub nowszy (tylko sterownik drukarki i skanera); Windows 2000, XP (32-bitowy Home i Professional): dowolny
procesor Pentium II (zalecany Pentium III lub szybszy), 192 MB pami�ci RAM, 550 MB wolnego miejsca na twardym dysku, Internet Explorer 5.5
lub nowszy (pełna wersja)
Mac OS 9.2.2: procesor G3 lub G4, 64 MB pami�ci RAM, 30 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Mac OS X, wersja 10.2.8 lub 10.3.x:
procesor G3, G4 lub G5, 128 MB pami�ci RAM, 30 MB wolnego miejsca na twardym dysku

Standardowe oprogramowanie HP Toolbox, HP LaserJet Scan, sterownik skanera (TWAIN 1.9 lub WIA), HP LaserJet Fax, HP Director, HP Image Zone, HP Document Viewer,
oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO (wymaga osobnej instalacji), sterowniki drukarki (HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3),
instalator/deinstalator, HP All-in-One Setup Assistant (Macintosh)

Panel sterowania Intuicyjny panel sterowania z dwuwierszowym pod�wietlanym wy�wietlaczem, podgl�d stanu urz�dzenia/materiałów eksploatacyjnych,
przeł�cznik obrotowy, przyciski do kopiowania i skanowania, przyciski „menu“ i „anuluj”. HP Color LaserJet 2820: przyciski numeryczne.
HP Color LaserJet 2840: przyciski alfanumeryczne, przycisk do obsługi faksu, przyciski do szybkiego wybierania, fotograficzna karta pami�ci

Zarz�dzanie drukark� HP Toolbox, HP Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy HP, HP Printer Status and Alerts

Zasilanie Wymagania: 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Pobór mocy: 398 W (druk), 19 W (oczekiwanie), 17 W (tryb Powersave), 0 W (urz�dzenie wył�czone)

Wymiary (szer. x gł�b. x wys.) Urz�dzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 2820: 498 x 532 x 525 mm/800 x 700 x 643 mm;
(bez opakowania/z opakowaniem) Urz�dzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 2840: 498 x 532 x 573 mm/800 x 700 x 690 mm

Masa (bez opakowania/z opakowaniem) Urz�dzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 2820: 31,6 kg/37,5 kg; urz�dzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 2840: 34,2 kg/41,1 kg

�rodowisko Wymagania �rodowiskowe: Temperatura eksploatacji: od 15 do 32,5° C, wilgotno�ć wzgl�dna podczas druku: od 10 do 80%,
temperatura składowania: od -20 do 40° C, wilgotno�ć wzgl�dna (składowanie): 0 do 95%. Poziom hałasu wg ISO 9296: moc d�wi�ku LwAd:
6,6 B(A) (druk); niesłyszalne (oczekiwanie), ci�nienie akustyczne LpAm: 52 dB(A) (druk – w pozycji obserwatora); niesłyszalne (oczekiwanie)

Certyfikaty CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klasa B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995\A1; EN 55024: 1998\A1; UE: (dyrektywa EMC 89/336/EEC
i Low Voltage Directive 73/23/EEC, odpowiednio oznakowane symbolem CE. Wersja z faksem zgodna z dyrektyw� R&TTE Directive 1999/5/EC
(Annex II); kraje ISE (CISPR 22), Rosja (GOST-CISPR 22/24)
Spełniane normy: zgodno�ć z IEC 60950; na li�cie UL; zgodno�ć z EU LVD i EN60950; w poszczególnych krajach: UE (znak CE – Low Voltage
Directive 73/23/EEC), Niemcy (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Rosja (GOST- R50377), RPA (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR
rozdział 1, podrozdział J dla urz�dze� laserowych); produkt laserowy/LED klasy 1. Energy Star®

Gwarancja Roczna gwarancja na sprz�t z serwisem w miejscu instalacji oraz wsparcie telefoniczne i internetowe (oferta zale�y od regionu)

Numery
katalogowe HP
Q3948A Urz�dzenie wielofunkcyjne

HP Color LaserJet 2820, osłona panelu
sterowania, 1 b�ben obrazowy HP,

1 kaseta z czarnym tonerem HP o wydajno�ci
do 5000 stron, 3 kasety z kolorowym
tonerem HP (bł�kitnym, purpurowym,

�ółtym) o wydajno�ci do 2000 stron*,
podr�czny przewodnik i ulotka informuj�ca o

wsparciu u�ytkownika, płyty CD z
oprogramowaniem urz�dzenia, instrukcj�

u�ytkownika i oprogramowaniem do
rozpoznawania tekstu Readiris Pro,

automatyczny podajnik dokumentów,
przewód zasilaj�cy.

Q3950A Urz�dzenie wielofunkcyjne
HP Color LaserJet 2840, jak dla Q3948A,

oraz: kabel faksu, 3 kasety z kolorowym
tonerem HP (bł�kitnym, purpurowym, �ółtym)

o wydajno�ci do 4000 stron ka�da*,
podajnik na 250 arkuszy

*Przy �rednim pokryciu 5%

Materiały eksploatacyjne

Q3960A Kaseta z czarnym tonerem
HP Color LaserJet Smart o

wydajno�ci do 5000 stron*

Q3961A Kaseta z bł�kitnym tonerem
HP Color LaserJet Smart o

wydajno�ci do 4000 stron*

Q3962A Kaseta z �ółtym tonerem
HP Color LaserJet Smart o

wydajno�ci do 4000 stron*

Q3963A Kaseta z purpurowym tonerem
HP Color LaserJet Smart o

wydajno�ci do 4000 stron*

Q3971A Kaseta z bł�kitnym tonerem
HP Color LaserJet Smart o

wydajno�ci do 2000 stron*

Q3972A Kaseta z �ółtym tonerem
HP Color LaserJet Smart o

wydajno�ci do 2000 stron*

Q3973A Kaseta z purpurowym tonerem
HP Color LaserJet Smart o

wydajno�ci do 2000 stron*

Q3964A B�ben obrazowy HP Color LaserJet
Smart o wydajno�ci do 20 000 stron* w

czerni/ 5000 stron w kolorze

*Przy �rednim pokryciu 5%

Kable

C6518A Kabel HP USB, 2 m

Pami�ć

C7845A HP SDRAM DIMM 32 MB

Q1887A HP SDRAM DIMM 64 MB

C9121A HP SDRAM DIMM 128 MB

Podawanie papieru

Q3952A Podajnik HP na 250 arkuszy

Serwis i wsparcie

UA337A HP Care Pack – trzyletni
serwis w miejscu instalacji w

nast�pnym dniu roboczym

UA343A HP Care Pack – trzyletni serwis
w miejscu instalacji w ci�gu

4 godzin od zgłoszenia

UA346PA HP Care Pack – roczny serwis
pogwarancyjny w miejscu instalacji w

nast�pnym dniu roboczym

UA348PA HP Care Pack – roczny serwis
pogwarancyjny w miejscu instalacji w

ci�gu 4 godzin od zgłoszenia

H3110A Instalacja i konfiguracja
sieciowa jednej drukarki sieciowej

http://www.hp.com     www.hp.pl       http://www.hp.com/go/all-in-one
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