
Adatlap

HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-
in-One nyomtató
Kedvező árú, stílusos és helytakarékos vezeték nélküli nyomtatás

Save space and money and print wirelessly with the world’s smallest all-in-one printer.  Get ink cartridges at a
low cost and all the power you need in this amazing, compact style printer. Print, scan, and copy from virtually
any mobile device.

Főbb jellemzők

Scroll-Feed beolvasási technológia

HP mobilnyomtatás

HP ePrint

8 (fekete) és 5,5 (színes) oldal/perc ISO nyomtatási
sebesség

Kis méretű, de annál nagyobb teljesítményű All-in-One

A világ legkisebb All-in-One nyomtatójával teljesítménycsökkenés nélkül
takaríthat meg helyet.

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

Any room, any spot – this ultracompact all-in-one is designed to fit where
you need it.

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

Gyorsan, közvetlenül a mobileszközéről nyomtathat

The easiest way to print documents, photos, and more from your Apple,
Android, and Windows devices.

Connect your smartphone or tablet directly to your printer, and easily print
without a network.

Get connected quickly and start printing fast with easy setup from your
smartphone or tablet.

Scan any object on the go with the HP All-in-One Printer Remote mobile app
for your smartphone or tablet.

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.

Easily recycle your Original HP cartridges at no charge through HP Planet
Partners.
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Terméknézetek

A képen a HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One nyomtató látható

1. 60 lapos adagolótálca

2. HP Scroll Scan beolvasáshoz és másoláshoz

3. Új, szórakoztató, színes lehetőségek

4. Csendes üzemmód

5. 25 lapos, nyomtatóban elhelyezett kimeneti tálca

6. Beépített Wi-Fi Direct® és vezeték nélküli hálózat

7. Intuitív ikonok az LCD kijelzőn és könnyen használható kezelőpaneli gombok

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek F6V24AE HP 652 háromszínű eredeti Ink Advantage patron (~200 oldal)

F6V25AE HP 652 fekete eredeti Ink Advantage patron (~ 360 oldal)

Támogatás és szerviz UG187E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással többfunkciós nyomtatókhoz 
UG062E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással többfunkciós nyomtatókhoz 
UG235E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással többfunkciós nyomtatókhoz

Műszaki adatok

Típus HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One nyomtató

Termékszám T8W50C

Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, beolvasás, vezeték nélküli

Vezérlőpult 7 jelzőfény: Tintaállapot, másolás kész, webszolgáltatások (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, figyelmeztetés; 8 gomb: Mégse, Folytatás, Info, Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Webszolgáltatások, Színes másolás, Fekete másolás

Nyomtatás

Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras

Nyomtatási sebesség Fekete (A4, ISO): Akár 8 oldal percenként; Színes (A4, ISO): Akár 5,5 oldal percenként; Fekete (Általános irodai): Akár 19 oldal percenként; Színes
(Általános irodai): Akár 15 oldal percenként;

Első nyomat elkészítése Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 15 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): Akár 18 mp alatt;

Nyomtatási felbontás Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi felbontás; Színes (legjobb üzemmód): Max. 4800 x 1200 dpi optimalizált színes felbontás
(számítógépről történő nyomtatáskor, 1200 dpi bemenet mellett);

Havi terhelhetőség Akár 1000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 50–200
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Műszaki adatok

Típus HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One nyomtató

Termékszám T8W50C

Nyomtató intelligens
szoftverfunkciói Kézi kétoldalas nyomtatás

Szabványos nyomtatási nyelvek HP PCL 3 GUI

Nyomtatási terület Nyomtatási margók Felső: 3 mm, Alsó: 12,7 mm, Bal: 3 mm, Jobb: 3 mm; Maximális nyomtatási terület: 216 x 355 mm

Keret nélküli nyomtatás Nincs

Nyomtatópatronok száma 2 (1 fekete, 1 háromszínű)

Párhuzamos feladat-végrehajtás
támogatott Nincs

Memóriakártya kompatibilitása Egyik sem

Kétoldalas nyomtatás Kézi (illesztőprogram támogatja)

Másolás

Másolási sebesség Fekete (A4, ISO): Akár 4 másolat percenként; Színes (A4, ISO): Akár 2,5 másolat percenként

A másoló műszaki adatai Laphoz igazítás (nem támogatja az automatikus nagyítást); Maximális példányszám: Legfeljebb 9 másolat; Másolási felbontás: Max. 300 x 300 dpi;

Beolvasás

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

A lapolvasó műszaki adatai Lapolvasó típusa: Egyoldalas lapadagoló; Beolvasás bemeneti módjai: Beolvasás a HP Photosmart szoftverrel; Twain verziószáma: 2.1-es verzió; Optikai
beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi

A lapolvasó speciális funkciói Egyik sem

Olvasható terület Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 216 x 355 mm

Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek 24 bites / 256

Digitális küldés Alapkiépítés Nincs;

Processzorsebesség 360 MHz

Csatlakoztathatóság

Alapkiépítés 1 nagy sebességű USB 2.0 port

Vezeték nélküli Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n

Mobil nyomtatási képesség HP ePrint; Apple AirPrint™; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás

Támogatott hálózati protokollok TCP/IP

Hálózati csatlakoztathatóság Igen, beépített vezeték nélküli 802.11 b/g/n

Memória Alapkiépítés: 64 MB integrált DDR1; Maximum : 64 MB integrált DDR1

Papírkezelés

Papírtálcák száma Alapkiépítés: 1; Maximum: 1

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

Hordozó mérete Egyedi (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm
Támogatott (metrikus): A4, A6, B5, DL boríték (megjegyzés: számos más hordozóméret is támogatott, 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig)

Médiakezelés Normál bemenet: 60 lapos adagolótálca
Normál kimenet: 25 lapos kimeneti tálca

Hordozóanyagok súlya A4: 60–90 g/m², HP borítékok: 75–90 g/m², HP kártyák: max. 200 g/m², HP 10 x 15 cm méretű fotópapír: max. 300 g/m²

Bemeneti kapacitás Alapkiépítés: Akár 60 lap
Maximum: Akár 60 lap

Kimeneti kapacitás

Alapkiépítés: Akár 25 lap
Boríték: Akár 5 boríték
Címkék: Akár 10 lap
Kártyák: Akár 20 kártya
Maximum: Akár 25 lap
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Típus HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One nyomtató

Termékszám T8W50C

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

Mellékelt szoftverek HP nyomtatószoftver, HP Update, HP Photo Creations

Méret és súly

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) Legalább 403 x 177 x 141 mm;
Maximum: 403 x 451 x 264 mm;

Csomag mérete (sz x h x m) 450 x 175 x 246 mm

Nyomtató tömege 2,33 kg

Csomag súlya 3,34 kg

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

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

Hang Zajkibocsátás: 6,2 B(A) normál üzemmód; 5,5 B(A) csendes üzemmód

Tápellátás

Követelmények: Bemeneti feszültség 200–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz);
Fogyasztás: 0,06 watt (kikapcsolva), 2,2 watt (készenlét), 0,69 watt (alvó állapot);
Jellemző energiafogyasztás: Heti 0,026 kW/óra (napi 15 másodperc nyomtatóhasználattal számolva);
Tápegység típusa: Beépített tápegység;

Energiatakarékos technológia HP automatikus kikapcsolási technológia

Tanúsítványok ENERGY STAR® tanúsítvány

A doboz tartalma
HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One nyomtató; HP 652 induló fekete Ink Advantage patron (kb. 120 oldal); HP 652 induló háromszínű eredeti Ink
Advantage patron (kb. 100 oldal); Tápkábel; Jótállási lap; Üzembehelyezési útmutató; Első lépések útmutató; Tintamennyiséggel és oldalkapacitással
kapcsolatos információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Jótállás A termék mellé jár: egyéves műszaki támogatás; Egyéves korlátozott hardverjótállás; A nap 24 órájában, a hét minden napján igénybe vehető webes
támogatási szolgáltatások a http://www.hp.com/support/dj3700 webhelyen
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Lábjegyzetek

 Based on a Buyers Laboratory Inc. 2016 study commissioned by HP comparing the dimensions of worldwide Inkjet all-in-one home printers < €250. For details, see: http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims.
 Local printing requires mobile device and printer to be on the same network or have a direct wireless connection. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-connected printer. For details on

how to print, including whether an app is required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 In comparison to the majority of inkjet all-in-one printers < €399 targeted to consumer/home office as of Q3 ‘15 based on market share as reported by IDC. App download required for printer setup, HP ePrint

account registration may be required. Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. See http://www.hp.com/go/mobileprinting for more details.
 Apple AirPrint™, supported on iPhones®, iPads®, and iPods® using iOS v4.2 and higher.  Android™ in-OS printing supported on Android devices using OS v4.4 and higher and may require the installation of the HP

printer service plug-in from the Google™ play store. Windows® in-OS printing supported on Windows® 8/10 and Windows® Mobile 10 smartphones and tablets.  Remote printing requires an internet connection to an
HP web-connected printer. For details on how to print, including whether an app is required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Mobile device needs to be connected directly to the Wi-Fi Direct® signal of a Wi-Fi Direct supported AiO or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details,

see http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
 Requires HP All-in-One Printer Remote mobile app download and is compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod®, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. For a

full list of supported operating systems, see http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G using iOS 7 or later, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. Features controlled may vary by mobile device

operating system. For mobile scanning, device camera requires 5 megapixels or greater with autofocus capability.
 Programme availability varies. For more information, visit http://www.hp.com/recycle.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

 Az ISO-tesztoldalak első oldala vagy első adagja után. További részletek: http://www.hp.com/go/printerclaims.
 A sebességre vonatkozó adatok a jelenlegi iparági tesztelési módszerek alapján frissültek.
 A vezeték nélküli hálózat teljesítményét befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak 2,4 GHz-es útválasztóval kompatibilis; Nem tartalmazza a

vezeték nélküli közvetlen kapcsolat funkcióját. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli közvetlen kapcsolathoz illesztőprogramot vagy alkalmazásokat kell telepíteni, és csatlakozni kell egy vezeték nélküli
kapcsolatra képes mobileszközhöz vagy számítógéphez. A vezeték nélküli funkciók eltérőek lehetnek a különböző számítógépes és mobil operációs rendszerek esetében. A részletekért látogasson el a
http://www.hpconnected.com oldalra. A nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. Az AirPrint™ az OS X® Lion, OS X® Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató
eszközöket támogatja: iPad®, iPhone® (3GS vagy újabb), iPod touch® (3. generációs vagy újabb), és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X- vagy iOS-eszköznek. Az AirPrint, az
AirPrint embléma, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. védjegye. A Windows® a Microsoft cégcsoport védjegye. A BlackBerry® nevek és emblémák a Research In Motion Limited tulajdonát képezik. Az
Android a Google Inc. védjegye.
 A méretek a konfigurációtól függően változhatnak.
A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.

http://www.hp.com/hu

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és
szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem
jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-3447, Július 2018
D O C -M
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