


HP DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One מדפסת
טכניים מפרטים

אלחוטפונקציות סריקה, העתקה, הדפסה,
הדפסה (A4)מהירות בצבע ISO לדקה עמודים 5.5 עד ;(A4) בשחור ISO לדקה עמודים 8 עד

הדפסה הדפסהרזולוציית (בעת בצבע ממוטבת 4,800 x 1,200 dpi עד שחור; מופק 1,200 x 1,200 dpi עד
קלט) 1,200 dpi-ו ממחשב

הדפסה HPטכנולוגיית של תרמית דיו הזרקת
הדפסה אזוראזור מ"מ; 3 ימניים: מ"מ; 3 שמאליים: מ"מ; 12.7 תחתונים: מ"מ; 3 עליונים: הדפסה: שולי

מ"מ 355 x 216 מרבי: הדפסה
הדפסה HPשפות PCL 3 GUI

הדפסה לאיכולות שוליים: ללא הדפסה
הדפסה מחסניות צבעים)מספר בשלושה 1 בשחור, 1) מחסניות 2

ניידת הדפסה ישיר'יכולת 'אלחוט הדפסת ;HP ePrint; Apple AirPrint™
חודשי הדפסה 200מחזור עד 50 בחודש: המומלצת הדפים כמות ;(A4) עמודים 1,000 עד

המעבד 360מהירות MHz
וסמליםתצוגה מקטעים 7 עם LCD צג

משימות בריבוי לאתמיכה
אלחוט מובנהיכולת Wi-Fi 802.11b/g/n כן,

אחתקישוריות Hi-Speed USB 2.0 יציאת סטנדרט
רשת מובניתיכולות אלחוטית 802.11 b/g/n רשת באמצעות כן,

64זיכרון MB בנפח משולב DDR1 זיכרון מקסימום ;64 MB בנפח משולב DDR1 זיכרון סטנדרט
זיכרון כרטיס ללאתאימות

למדפסת חכמה תוכנה ידניתמאפייני דו-צדדית הדפסה
מעתיק עותקים;הגדרות 9 עד מרבי: עותקים מספר אוטומטית); בהגדלה תומך (לא להתאמה הקטן

עד צבעוניים: וגרפיקה טקסט העתקה, רזולוציית ;300 x 300 dpi עד העתקה: רזולוציית
;300 x 300 dpi

העתקה (A4)מהירות בצבע ISO לדקה עותקים 2.5 עד ,(A4) בשחור ISO לדקה עותקים 4 עד
סורק Contactמפרטי Image Sensor חיישן סריקה: טכנולוגיית יחיד; לעמוד מסמכים מזין סורק: סוג

גרסה :Twain גרסת ;HP Photosmart תוכנת באמצעות סריקה לסריקה: קלט מצבי ;(CIS)
600 dpi עד אופטית: סריקה רזולוציית ;2.1

לסריקה קובץ (pdf.),תבנית PDF ,(.jpg) JPEG ,(.bmp) Bitmap התוכנה: על-ידי הנתמכים לסריקה קבצים סוגי
(.tif) TIFF ,(.txt) טקסט ,(.pdf) חיפוש בו לערוך שניתן PDF ,(.rtf) Rich Text ,(.png) PNG

לסריקה אוטומטיאזור מסמכים מזין מ"מ 355 x 216 מקסימלי: מדיה גודל
אפור גוני רמות סיביות/ /bit-24עומק 256

דיגיטלית לאשליחה סטנדרט:
מדיה ניירותסוגי מעטפות, צילום, ניירות לחוברות, מבריקים נייר לחוברות, מט ניירות רגיל, נייר

דיו להזרקת אחרים מיוחדים
מדיה שלגדלי אחרים רבים בגדלים תמיכה קיימת (הערה: DL envelope ,B5 ,A6 ,A4 נתמכת / נתמך

76 x אישית: מותאם מ"מ); 215.9 x ב-355.6 וכלה 76.2 x מ-127 החל הדפסה, חומרי
מ"מ 216 x 356 עד 127

בנייר גיליונותטיפול 20 עד כרטיסיות; כרטיסים 20 עד מעטפות; 5 עד גיליונות; 60 עד הזנה: קיבולת
צילום נייר

מעטפות 5 עד גיליונות, 25 עד פלט: קיבולת
גיליונות 25 עד מקסימום:

ההתקן) למנהל תמיכה (מסופקת ידנית דו-צדדית: הדפסה
נייר 200משקל עד :HP כרטיסי ג'/מ"ר; 90 עד 75 :HP מעטפות ג'/מ"ר; 90 עד 60 :A4 נתמכת: / נתמך

גר'/מ"ר 75 מומלץ: ג'/מ"ר; 300 עד ס"מ: 15 x 10 בגודל HP של צילום נייר ג'/מ"ר;

האריזה שחורתכולת דיו מחסנית ;HP DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One מדפסת :T8W46C
(כ100- HP 652 Setup צבעים בשלושה דיו מחסנית עמודים); (כ120- HP 652 Setup

USB כבל מתח; כבל התקנה; פוסטר תוכנה; תקליטור עמודים);
מתכלים עמודיםחומרים כ200- HP 652 צבעים בשלושה מקורית Ink Advantage מחסנית F6V24AE

עמודים כ360- HP 652 בשחור מקורית Ink Advantage מחסנית F6V25AE
תואמות הפעלה Windowsמערכות Vista; OS X v10.8 ,Windows 7 ,Windows 8 ,Windows 8.1 ,Windows 10

;OS X v10.10 Yosemite ,OS X v10.9 Mavericks ,Mountain Lion
מזעריות מערכת בנפחדרישות פנוי קשיח דיסק שטח סיביות, סיביות/64 32 :7 ,8 ,8.1 ,Windows: Windows 10

Internet Explorer; Windows ,USB יציאת אינטרנט, חיבור או DVD/CD-ROM כונן ,2 GB
חיבור או DVD/CD-ROM כונן ,2 GB בנפח פנוי קשיח דיסק שטח בלבד, סיביות Vista: 32

Internet Explorer 8 ,USB יציאת אינטרנט,
שטח ;OS X v10.11 El Capitan ,OS X v10.10 Yosemite ,Mac: OS X v10.9 Mavericks

USB אינטרנט; ;1 GB בנפח פנוי קשיח דיסק
כלולה HPתוכנה Photo Creations ,HP Update ,HP של המדפסת תוכנת

ג) x ע x (ר המדפסת מ"מממדי 403 x 451 x 264 מקסימום: מ"מ; 403 x 177 x 141 מזערי:
(W x D x H) חבילה מ"מממדי 450 x 175 x 246

המדפסת ק"גמשקל 2.33
חבילה ק"גמשקל 3.34

הפעלה יחסיתסביבת לחות 80% עד 20% לחות: ,40ºC עד 5 טמפרטורה:
עיבוי)אחסון (ללא יחסית לחות 90% עד 5 לחות: צלזיוס, 60º עד -40 טמפרטורה:

48אקוסטיקה אקוסטי: לחץ רמות שקט; מצב 5.5 B(A) רגיל מצב 6.2 B(A) אקוסטיות: הספק פליטות
dB

הרץ)מתח +/- 3) הרץ 50/60 ,(+/-10%) AC וולט 240 עד 200 כניסה מתח דרישות:
(שינה) ואט 0.69 (המתנה), ואט 2.2 (כבוי), ואט 0.06 צריכה:

מובנה מתח ספק מתח: מקור סוג
כןאישורים :ENERGY STAR על-ידי מאושר

מקור בסיןמדינת מיוצר
תמיכהאחריות שירותי שנה; למשך החומרה על מסחרית אחריות שנה; למשך טכנית תמיכה

www.hp.com/support/dj3700 באמצעות בשבוע ימים 7 שעות, 24 באינטרנט
ותמיכה מדפסותשירות עבור סטנדרטית החלפה עם שנים ל3- UG187E HP Care Pack

עבור הבא העבודה ביום החלפה עם שנים ל-3 HP Care Pack UG062E;רב-תפקודיות
למחסן בהחזרה תמיכה עם שנים ל3- HP Care Pack UG245E;רב-תפקודיות מדפסות

המזרח למעט ואפריקה, התיכון המזרח מדינות כל (UG187E: רב-תפקודיות; מדפסות עבור
דנמרק, בלגיה, אוסטריה, :UG062E טורקיה, ישראל, אפריקה, דרום אפריקה, התיכון,

שווייץ, שבדיה, ספרד, פורטוגל, נורבגיה, הולנד, איטליה, אירלנד, גרמניה, צרפת, פינלנד,
דרום אפריקה, התיכון, המזרח :UG235E סלובקיה, פולין, הונגריה, יוון, צ'כיה, בריטניה,

טורקיה) ישראל, אפריקה,

שוליים הערות
בכתובת: בקר פרטים, לקבלת אירו. מ250- נמוך במחיר העולם ברחבי ביתיים למשתמשים דיו בהזרקת All-in-One מדפסות של הממדים את להשוות במטרה HP על-ידי שהוזמן Buyers Laboratory inc. 2016 מחקר על מבוסס 1

ההדפסה, אופן על פרטים לקבלת לאינטרנט. המחוברת HP מדפסת של לאינטרנט חיבור מחייבת מרחוק הדפסה ישיר'. 'אלחוט חיבור או אלחוטית רשת באותה ומדפסת נייד התקן של התקנה דרושה מקומית הדפסה לצורך http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims.; 2
כפי השוק נתח על בהתבסס ביתיים, פרטיים/משרדים למשתמשים המיועדות ,Q3 ל-2015 נכון אירו מ399- נמוך במחיר דיו בהזרקת All-in-one-ה מדפסות לרוב בהשוואה http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3 בכתובת בקר אפליקציה, נדרשת אם לשאלה ולתשובה

נתמך Apple AirPrint™ 4 נוספים.; פרטים לקבלת http://www.hp.com/go/mobileprinting בכתובת בקר בלבד. 2.4 GHz להפעלות תואמות אלחוטיות הפעלות .HP ePrint לחשבון רישום שיידרש ייתכן אפליקציה, הורדת מחייבת המדפסת התקנת .IDC על-ידי שדווח
.Google™ של Play Store מחנות HP של המדפסת שירות של Plug-in-ה יישום של ההתקנה את תדרוש שהיא וייתכן ואילך, OS v4.4-ב המשתמשים Android בהתקני נתמכת Android™ במערכת הדפסה ואילך.  iOS v4.2-ב המשתמשים iPod®-ו iPad® ,iPhone® בהתקני

בקר אפליקציה, נדרשת אם לשאלה ולתשובה ההדפסה, אופן על פרטים לקבלת לאינטרנט. חיבור בעלת HP למדפסת אינטרנט חיבור מחייבת מרחוק הדפסה  .Windows® Mobile ו-10 Windows® 8/10 של לוח ובמחשבי סמרטפון במכשירי נתמכת Windows® במערכת הדפסה
בקר פרטים לקבלת התקן. מנהל או אפליקציה גם יידרשו כי ייתכן הנייד, ההתקן לדגם בהתאם .Wi-Fi Direct-ב התומכים מדפסת או AiO התקן של Wi-Fi Direct®-ה לאות ישירות הנייד ההתקן את לחבר יש ההדפסה לפני http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5 בכתובת

,iPad Air® ,iPad mini™ רביעי, מדור iPad® ואילך, iPhone® ל-4 ותואם HP All-in-One Printer Remote ניידים להתקנים האפליקציה הורדת את מחייב Wi-Fi Alliance®.; 6 של רשום מסחרי סימן הוא http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct בכתובת
חמישי מדור iPod® ,iPad Air® ,iPad mini™ רביעי, מדור iPad® ואילך, iPhone® ל-4 תואם http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 בכתובת בקר הנתמכות, ההפעלה מערכות של מלאה רשימה לקבלת ואילך. Android™ ב-4.0.3 המשתמשים ניידים והתקנים iPod®

8 אוטומטי.; מיקוד יכולת עם ומעלה מגה-פיקסלים 5 דורשת ההתקן מצלמת ניידת, סריקה עבור הנייד. ההתקן של ההפעלה למערכת בהתאם להשתנות עשויים לשליטה הניתנים המאפיינים ואילך. Android™ ב-4.0.3 המשתמשים ניידים והתקנים ואילך iOS ב-7 המשתמשים
.htt://www.hp.com/recycle בכתובת בקר נוסף, מידע לקבלת משתנה. התוכנית זמינות

http://www.hp.com/il
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