
נתונים גיליון

HP DeskJet 2620 מדפסת
All-in-One

שלך. הניידים מהמכשירים משתלמת הדפסה

all-in-one מדפסת עם וכסף זמן חסוך
עד HP של ביותר והמשתלמת האלחוטית

והדפסה טרחה ללא התקנה עם היום.
מדפסת שלך, הניידים מהמכשירים נוחה
מסירה HP DeskJet 2600 All-in-One

ההדפסה צורכי של הסיבוכים את
שלך. היומיומיים

עם לשמש נועדה דינמית. לאבטחה תמיכה עם מדפסת
חשמליים במעגלים ורק אך המשתמשות מחסניות

מעגלים עם שמחסניות ייתכן .HP של מקוריים
יפעלו, לא HP של שאינם או שינוי שעברו חשמליים

למד בעתיד. לפעול שלא עלולות כיום שפועלות וכאלה
בכתובת: נוספים פרטים

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

נקודות חשובות
●  מדפסת אלחוטית משתלמת לשימוש ביתי

●  קישוריות: יציאתHi-Speed USB 2.0  סטנדרטית;
Wi-Fi 802.11b/g/n

.Smart App-ו  HPהדפסה ניידת של  ●
HP ePrint   ● 

7.5 / 5.5 ISO  מהירות הדפסה של  ●

שלך1 הנייד מהמכשיר בקלות הדפס
לוח.1● ומחשבי סמארטפונים ממגוון בקלות הדפס
שלך.2● הלוח ממחשב או מהסמארטפון קלה התקנה עם במהירות להדפיס והתחל התחבר
●HP All-in-One Printer האפליקציה באמצעות בדרכים כשאתה גם וסרוק הדפסה משימות בקלות נהל

[3]. Remote

נוסף.4 חיסכון דיו. יותר
גבוהה.4● תפוקה בעלות מקוריות HP דיו מחסניות עם העמודים ממספר שניים פי עד הדפס
ותוכנן● שעוצב All-in-One התקן באמצעות — פעם אחר פעם — גבוהה באיכות הדפסות קבל

לאמינות.

אלחוטי באופן וסרוק העתק הדפס,
אלחוטית.● all-in-one מדפסת עם ובמקום בכסף חסוך בזמן ובו וסרוק העתק הדפס,
נמצא● כשהוא גיליונות 25 ומכיל החסימות את מפחית סגור, כשהוא שטח מינימום תופס פלט מגש

בשימוש.
זה.● קומפקטי לעיצוב הודות תרצה, שבו מקום בכל המדפסת את הצב
לשימוש.● קל בקרה ללוח הודות מאמץ ללא שלך המדפסת את נהל



HP DeskJet 2620 All-in-One מדפסת
טכניים מפרטים

סריקהפונקציות העתקה, הדפסה,
הדפסה (A4)מהירות בצבע ISO לדקה עמודים 5.5 עד ;(A4) בשחור ISO לדקה עמודים 7.5 עד

הדפסה בצבערזולוציית ממוטבת 4,800 x 1,200 dpi עד של רזולוציה שחור; מופק 1,200 x 1,200 dpi עד
(1,200 dpi של והזנה HP של נבחרים צילום ניירות על-גבי ממחשב הדפסה (בעת

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 215 x 355 מרבי: הדפסה
הדפסה HPשפות PCL 3 GUI
הדפסה לאיכולות שוליים: ללא הדפסה

הדפסה מחסניות צבעים)מספר בשלושה 1 בשחור, 1) מחסניות 2
ניידת הדפסה Airprintיכולת כן,
חודשי הדפסה 100מחזור עד 50 בחודש: המומלצת הדפים כמות ;(A4) עמודים 1,000 עד
אוטומטי נייר כןחיישן

המעבד 360מהירות MHz
סמליםתצוגה עם LCD תצוגת

משימות בריבוי לאתמיכה
אלחוט כןיכולת
אחתקישוריות Hi-Speed USB 2.0 יציאת סטנדרט

רשת Wi-Fiיכולות
256זיכרון של הבזק זיכרון מגהבייט; 512 של DDR3 זיכרון מקסימום משולב; זיכרון סטנדרט

מגהבייט
למדפסת חכמה תוכנה ידניתמאפייני דו-צדדית הדפסה

מעתיק 600הגדרות x 300 עד העתקה: רזולוציית עותקים; 9 עד מרבי: עותקים מספר אוטומטית; הגדלה
;600 x 300 dpi עד צבעוניים: וגרפיקה טקסט העתקה, רזולוציית ;dpi

העתקה (A4)מהירות בצבע ISO לדקה עותקים 3 עד ,(A4) בשחור ISO לדקה עותקים 6 עד
סורק קלטמפרטי מצבי ;(CIS) Contact Image Sensor חיישן סריקה: טכנולוגיית משטח; סורק: סוג

סריקה, (משטח מרבי סריקה גודל ;2.1 גרסה :Twain גרסת הקדמי; מהלוח סריקה לסריקה:
1,200 dpi עד אופטית: סריקה רזולוציית מ"מ; ADF): 216 x 297

לסריקה קובץ PNGתבנית ,BMP ,PDF ,TIFF ,JPEG
לסריקה מ"מאזור 216 x 297 מקסימלי: מדיה גודל

אפור גוני רמות סיביות/ /bit-24עומק 256
דיגיטלית לאשליחה סטנדרט:

לאפקס
פקס מספרמפרטי שידור, לא; מיידי: חיוג לא; משובח: לא; סטנדרט: פקס: רזולוציית לא; פקס: זיכרון

לא פקס: מהירות לא; מיקומים: של מרבי
פקס של חכמה תוכנה פקסמאפייני ללא

מדיה לחוברותסוגי נייר צילום, נייר רגיל, נייר
מדיה מ"מגדלי 215 x 279 עד 89 x 127 אישית: מותאם ;DL מעטפת ;A4; B5; A6 נתמכת / נתמך
בנייר כרטיסיםטיפול 20 עד מעטפות; מעטפות 5 עד שקפים; ישים לא גיליונות; 60 עד הזנה: קיבולת

צילום נייר גיליונות 20 עד כרטיסיות;
מעטפות 5 עד גיליונות, 25 עד פלט: קיבולת

גיליונות 25 עד ישיםמקסימום: לא אופציונלית: פלט קיבולת
ההתקן) למנהל תמיכה (מסופקת ידנית דו-צדדית: הדפסה

ישים לא אוטומטי: מסמכים מזין
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 להתקנהתכולת בשחור מקורית דיו מחסנית ;HP DeskJet 2620 All-in-One מדפסת :V1N01C
(כ100- HP 304 להתקנה צבעים בשלושה מקורית דיו מחסנית עמודים); (כ120- HP 304
בקר העמודים, ותפוקת הדיו כמות על למידע מתח; כבל ;USB כבל דיו; אזהרת עלון עמודים);

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies בכתובת
מתכלים עמודיםחומרים כ100- HP 123 צבעים בשלושה מקורית דיו מחסנית F6V16AE

עמודים כ120- HP 123 בשחור מקורית דיו מחסנית F6V17AE
כ330- HP 123XL גבוהה תפוקה בעלת צבעים בשלושה מקורית דיו מחסנית F6V18AE

עמודים
עמודים כ480- HP 123XL גבוהה תפוקה בעלת בשחור מקורית דיו מחסנית F6V19AE

תואמות הפעלה Winמערכות Server 2008 R2 בלבד); סיביות 32) ואילך XP SP3 ,Vista ,7 ,8 ,8.1 ,Windows 10
OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; הפקודה); שורת מתקין (באמצעות ואילך

OS X v10.10 Yosemite
מזעריות מערכת סיביותדרישות 64 או (x86) סיביות 32 של 1 GHz מעבד :7 ,8 ,8.1 ,Windows: Windows 10

לאינטרנט, חיבור או DVD/CD-ROM כונן ג'יגהבייט, 2 בנפח פנוי קשיח דיסק שטח ,(x64)
מעבד בלבד): סיביות 32) Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista ,USB יציאת

כונן ג'יגהבייט, 2 בנפח פנוי קשיח דיסק שטח ,(x86) סיביות 32 של 800 MHz
;Microsoft® Internet Explorer 8 ,USB יציאת לאינטרנט, חיבור או DVD/CD-ROM

או Celeron® ,Intel® Pentium® II מעבד כל בלבד): סיביות 32) ואילך Windows XP SP3
או DVD/CD-ROM כונן מגהבייט, 850 בנפח פנוי קשיח דיסק שטח ,233 MHz של תואם

.Internet Explorer 8 ,USB יציאת אינטרנט, חיבור
שטח ;Mac: OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite

לאינטרנט גישה ג'יגהבייט; 1 בנפח פנוי קשיח דיסק
ג) x ע x (ר המדפסת הזנהממדי מגש (עם מ"מ 248.77 x 547.7 x 425 מקסימום: מ"מ; 149 x 304 x 425 מזערי:

פתוח) פלט/מאריך ומגש
(W x D x H) חבילה מ"מממדי 354 x 191 x 475

המדפסת ק"גמשקל 3.42
חבילה ק"גמשקל 4.48
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 dB(A) אקוסטי: לחץ רמות ;6.2 B(A) אקוסטיות: הספק פליטות

הרץ)מתח +/- 3) הרץ 50/60 ,(+/- 10%) AC וולט 240 עד 100 כניסה: מתח דרישות:
פנימי מתח: מקור סוג

Issueאישורים 4 Class B; EAC ;ICES-003 ;EN 61000-3-3:2008 ;2006+A1:2009+A2:2009
(רוסיה)

כן :ENERGY STAR על-ידי מאושר
מקור בסיןמדינת מיוצר

בשבועאחריות ימים 7 שעות, 24 תמיכה אחת; שנה למשך לחומרה מוגבלת אחריות
ותמיכה מדפסותשירות עבור סטנדרטית החלפה עם שנים ל3- HP Care Pack UG187E

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

רב-תכליתיות; מדפסות עבור

שוליים הערות
בכתובת נתמכות ומדפסות הפעלה מערכות של מלאה רשימה למצוא ניתן .All-in-One Printer Remote האפליקציה הורדת את מחייב hp.com/go/mobile printing.; 2 בכתובת בקר המקומיות, ההדפסה דרישות על פרטים לקבלת 1

בכתובת ופרטים נתמכות הפעלה מערכות של מלאה רשימה למצוא ניתן הנייד. המכשיר של ההפעלה למערכת בהתאם להשתנות עשויים לשליטה הניתנים המאפיינים http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.; 3
.hp.com/go/learnaboutsupplies בכתובת בקר נוסף, מידע לקבלת .HP 65/304 סטנדרטיות דיו למחסניות בהשוואה HP 65/304XL הדיו מחסניות של מחסנית תפוקות על מבוסס http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.; 4

http://www.hp.com/il

האחריות בהצהרות כלולה HP של ושירותים מוצרים עבור המוגדרת היחידה האחריות מראש. הודעה ללא לשינוי כפוף כאן המובא המידע © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. המוצגות. מהתמונות שונה להיראות עשוי המוצר
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http://hp.com/go/mobile
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