
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet J5780

Niski koszt wydruku strony, duża prędkość i wysoka niezawodność — można drukować
więcej, płacąc mniej. Drukowanie i kopiowanie z prędkością do 30 str./min w czerni i
24 str./min w kolorze. Dodatkową wygodę zapewnia automatyczny podajnik dokumentów
na 35 arkuszy, kopiowanie jednym dotknięciem przycisku i inne łatwe w użyciu funkcje.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet J5780 jest przeznaczone dla użytkowników w małych firmach i biurach domowych,
którym zależy na niezawodnym, łatwym w obsłudze i wszechstronnym rozwiązaniu, zapewniającym dużą prędkość drukowania
i kopiowania oraz bardzo niski koszt wydruku strony.

Duża szybkość i niezawodność zapewniają wysoką wydajność.
To łatwe w obsłudze i wyjątkowo niezawodne urządzenie wielofunkcyjne HP znacznie zwiększa wydajność. Pozwala drukować
z prędkością do 30 str./min w czerni i 24 str./min w kolorze lub jednym dotknięciem przycisku szybko wykonywać wyraźne
kopie. Wysyłanie i odbieranie faksów nie wymaga włączania komputera. Skanowanie z wysoką jakością w rozdzielczości
2400x4800 dpi i 48-bitowej głębi koloru (na rozdzielczość maksymalną mogą mieć wpływ czynniki związane z systemem
komputerowym). Można archiwizować dokumenty w postaci skanów lub za pomocą dołączonego oprogramowania OCR
przekształcać je w tekst przeznaczony do edycji.

Profesjonalna jakość i niski koszt wydruku strony.
Laserowej jakości dokumenty z olśniewającą kolorową grafiką przy niskich kosztach wydruku strony. Aby jeszcze bardziej
obniżyć koszty, można wybrać opcjonalne czarne i kolorowe wkłady z atramentami HP Vivera o zwiększonej pojemności (nie
wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić oddzielnie). Tworząc i drukując we własnym zakresie broszury, ulotki, wizytówki i
inne publikacje o profesjonalnym wyglądzie można oszczędzać czas i pieniądze — na stronie http://www.hp.com/go/inhouse
są dostępne łatwe w użyciu szablony materiałów marketingowych.

Intuicyjna obsługa i wygodne funkcje oszczędzają wiele czasu.
Jedno wydajne urządzenie, które z łatwością mieści się na biurku, umożliwia drukowanie, kopiowanie i skanowanie oraz
wysyłanie i odbieranie faksów. Duże dokumenty nie sprawiają trudności — automatyczny podajnik na 35 arkuszy obsługuje
wielostronicowe faksy oraz zadania skanowania i kopiowania, dzięki czemu użytkownik może się zająć ważniejszymi
zadaniami. Dwuwierszowy wyświetlacz tekstowy umożliwia monitorowanie zadań druku i ostrzega o niskim poziomie atramentu.
Dołączone oprogramowanie pozwala edytować, poprawiać i organizować fotografie i skanowane dokumenty oraz wysyłać
zdjęcia pocztą elektroniczną bez potrzeby przesyłania dużych załączników.



Żywy, trwały kolor.

Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz 2 wiersze po 16 znaków (każdy o wymiarach 5x8 pikseli); bez podświetlenia
Typy atramentów Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Szybki normalny Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 30 str./min Do 11 str./min Do 8,9 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 24 str./min Do 7,8 str./min Do 5,7 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie
25 s

W ciągu zaledwie
50 sekund

W ciągu zaledwie
66 s

Prędkość druku może się zmieniać w zależności od rodzaju wydruków.
Pierwsza wydrukowana strona W czerni: poniżej 16 s, Kolor: poniżej 16 s
Jakość druku W czerni: Rozdzielczość do 1200 dpi w czerni przy druku z komputera, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do

4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera; rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Wydruk bez ramki Tak (do 210x594 mm)
Języki drukowania Rozszerzony HP PCL 3
Czcionki 8 TrueType™

Faksowanie Prędkość modemu: 33,6 kb/s
Pamięć: Do 100
Faksowanie w kolorze: Tak

Szybkie wybieranie: Do 100
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru: Tak
Wysyłanie faksów: Do 99

Opóźnione faksowanie: Tak (tylko w czerni)

W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub wysyłane w wyższej
rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci.

Skanowanie Rozdzielczość: Optyczny: 2400x4800 dpi (skaner płaski); Urządzenie: 2400x4800 dpi; Optymalizowana: 19 200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 215,9x297 mm
Prędkość skanowania: Kolorowe zdjęcie 10x15 cm do dokumentu Microsoft® Word: poniżej 35 s; OCR — pełna strona tekstu
do dokumentu Microsoft® Word: poniżej 36 s; podgląd: poniżej 16 s (prędkość skanowania zależy od złożoności dokumentu)
Typ: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9;
Technologia skanowania: CIS; Skala szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 30 kopii/min Do 7,3 kopii/min Do 0,8 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 24 kopii/min Do 4,3 kopii/min Do 0,8 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Rozdzielczość do 600x1200 dpi (kopiowanie w czerni ze skanowaniem w rozdzielczości 600 dpi);
Wiele kopii: Do 100; Powiększenie/zmniejszenie: 25-400%

Cykl pracy Do 3000 stron miesięcznie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

Standardowo, 35 arkuszy

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie do przezroczy, etykiety, karty, nośniki do nadruków na
koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów, nośniki HP Premium, nośniki do wydruków panoramicznych

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Nie

Formaty nośników Standardowo: A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); B5 (176x250 mm); DL (110x220 mm);
210x594 mm; 130x180 mm; (100x150 mm) (z odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez); papier do druku transparentów,
nietypowe: Od 77x127 do 215x594 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4: 64-100 g/m², koperty: 75-90 g/m², karty HP: do 200 g/m², papier fotograficzny HP: do 280 g/m²
Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 100 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 100, Koperty: Do 15, Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 25, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 30
Drukowanie dwustronne Ręczny
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 100–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: maks. 40 W
Interfejsy Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)
Pamięć 64 MB; Maksymalnie: 64 MB
Dołączone oprogramowanie HP Solution Center do systemu Microsoft® Windows®, HP Photosmart do systemu Microsoft® Windows®. HP Photosmart Studio

do systemu Mac OS X
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 456 x 386 x 236 mm, , w opakowaniu: 502 x 297 x 399 mm
Waga Bez opakowania: 6,6 kg, w opakowaniu: 9,54 kg
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach
Możliwości sieciowe Brak
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Windows® 2000, Windows® XP (32-bitowy), Windows® XP x64 Edition, Mac OS X (10.3, 10.4), Microsoft® Windows®

2000 Server Terminal Services z programem Citrix® MetaFrame® XP z dodatkiem Feature Release 3, Microsoft® Windows®
2000 Server Terminal Services z programem Citrix® Presentation Server 4.0, Microsoft® Windows® 2000 Server Terminal
Services, Microsoft® Windows® 2003 Server Terminal Services; Microsoft® Windows® 2003 Server Terminal Services z
programem Citrix® Presentation Server 4.0, Microsoft® Windows® 2003 Server Terminal Services z programem Citrix®
MetaFrame® XP z dodatkiem Feature Release 3, Novell® Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5, Linux

Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 2000, Windows® XP (32-bitowy), Windows® XP x64 Edition, Windows Vista™ Ready, Mac OS X (10.3, 10.4)
ENERGY STAR Tak
Gwarancja Standardowy roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i wsparcia są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych

uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
Q8232B Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet J5780, czarny
atramentowy wkład drukujący

HP 350 4,5 ml (CB335EE),
kolorowy atramentowy wkład

drukujący HP 351 3,5 ml
(CB337EE), oprogramowanie do

drukarki i podręcznik
użytkownika na płycie CD,
zasilacz, kabel zasilania,

przewód telefoniczny

Materiały eksploatacyjne
CB335EE Czarny wkład drukujący HP 350 z

atramentem Vivera
CB337EE Trójkolorowy wkład drukujący HP

351 z atramentami Vivera
CB336EE Czarny wkład drukujący HP 350XL

z atramentem Vivera
CB338EE Trójkolorowy wkład drukujący HP

351XL z atramentami Vivera
C9369EE Fotograficzny atramentowy wkład

drukujący HP 348 z atramentami
Vivera

nośniki
C6818A Papier HP Superior Inkjet 180,

błyszczący, 180 g/m²/A4/210 x
297 mm (50 arkuszy)

Q6593A Papier HP Professional Inkjet 120,
matowy,

120 g/m²/A4/210 x 297 mm,
200 arkuszy

Q6559A Etykiety HP, 70 x 36 mm, A4/210
x 297 mm (100 arkuszy)

C5977B Papier HP Bright White Inkjet, 90
g/m², A4/210 x 297 mm (250

arkuszy)
Q1991A Papier HP Premium Photo,

błyszczący, 240 g/m²,
10 x 15 cm z perforacją,

20 arkuszy

serwis i wsparcie
Pakiety serwisowe HP Care Pack:

UG072E — serwis w miejscu
instalacji w następnym dniu

roboczym, 3 lata

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.pl
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