Dane techniczne

Przenośne urządzenie
wielofunkcyjne HP OfficeJet
252 Mobile
Ogromne możliwości w zakresie drukowania, kopiowania i
skanowania w podróży
Dzięki temu przenośnemu
urządzeniu wielofunkcyjnemu
możesz drukować, skanować i
kopiować dokumenty prawie w
każdym miejscu. Dzięki systemowi
Wi-Fi Direct® możesz łatwo
połączyć urządzenie ze swoją
drukarką. Urządzenie to jest nie
tylko niezwykle praktyczne i
wydajne, ale również ciche, a także
zapewnia długi czas pracy
akumulatora i obsługuje największą
liczbę stron.
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Najważniejsze wydarzenia
● Prędkość drukowania: Zasilanie sieciowe:
do 10 str./min w czerni wg normy ISO; do 7
str./min w kolorze wg normy ISO
● Prędkość kopiowania: Zasilanie sieciowe:
do 8 str./min w czerni; do 4 str./min w
kolorze
● Czas drukowania pierwszej strony:
Zasilanie sieciowe: w ciągu zaledwie 11 s w
czerni; w ciągu zaledwie 13 s w kolorze;
● Opcje podłączania: Standardowe
urządzenie z 1 port USB 2.0; Host z 1
portem USB 2.0; 1 moduł bezprzewodowy; 1
moduł wifi direct; 1 BLE
● Wyświetlacz: WYŚWIETLACZ CGD o
przekątnej 6,73 cm, dotykowy ekran IR

Połączenie mobilności i wydajności
● Szybkie i bezobsługowe drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów

wielostronicowych dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 10 arkuszy.

● Po prostu połącz urządzenie i drukuj dokumenty ze swojego laptopa lub urządzenia

mobilnego.1

● Możliwość drukowania natychmiast po rozpakowaniu urządzenia dzięki szybkiej i prostej

konfiguracji, z zastosowaniem rozwiązania HP Auto Wireless Connect.3

● To trwałe, kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne z łatwością zmieścisz w

samochodzie, plecaku i innych miejscach, by móc wygodnie drukować dokumenty w
każdym miejscu.

Zdobądź przewagę z szybkim i łatwym drukowaniem mobilnym
● Ogranicz przerwy na ładowanie dzięki akumulatorowi o długim czasie pracy.
● Największa liczba drukowanych stron w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi

urządzeniami wielofunkcyjnymi HP tej klasy przy użyciu oryginalnych wkładów HP.2

● Przygotuj się na sukces, gdziekolwiek jesteś. Pracuj wydajnie przez cały dzień dzięki

wysokiej prędkości druku4.

● Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,73 cm (2,65 cala) ułatwia drukowanie,

skanowanie i kopiowanie.

Legendarna jakość i niezawodność
● Energia na cały dzień. Ładowanie w domu, samochodzie, biurze i nie tylko5.
● Podłącz swoje źródło zasilania, aby w ciągu 90 minut naładować wyłączoną drukarkę

dzięki technologii HP Fast Charge6.

● Zminimalizuj przerwy dzięki doskonałej konstrukcji i cichej pracy urządzenia. Rób

wrażenie na klientach bez głośnych zakłóceń w pracy.

● To niezawodne urządzenie wielofunkcyjne zapewnia wydruki wysokiej jakości za każdym

razem.

kliknij i zobacz więcej na: www.abonamentnadrukowanie.pl
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Dane techniczne
Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Zawartość opakowania

Prędkość druku

Zasilanie sieciowe: do 10 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 9 str./min ISO
w czerni (A4); Zasilanie sieciowe: do 7 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 6
str./min ISO w kolorze (A4)
pierwsza wydrukowana strona:Zasilanie sieciowe: zaledwie 11 s; Zasilanie
akumulatorowe: zaledwie 11 s w czerni (A4, tryb gotowości) ;Zasilanie
sieciowe: zaledwie 13 s; Zasilanie akumulatorowe: zaledwie 14 s w kolorze (A4,
tryb gotowości)

N4L16C: Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 252 Mobile; Akumulator HP
OfficeJet seria 200; Czarny startowy wkład atramentowy HP 651; Trójkolorowy
startowy wkład atramentowy HP 651; Płyta CD z oprogramowaniem; Arkusz
konfiguracyjny; Przewód zasilania

Akcesoria

M9L89A Akumulator HP serii OfficeJet 200
Q6282A Torba na notebook i drukarkę przenośną HP

Materiały eksploatacyjne

C2P10AE Oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 651 Ink Advantage ok. 600
stron
C2P11AE Oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy HP 651 Ink Advantage
Ok. 300 stron

Zgodne systemy operacyjne

Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem,
port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB wolnego
miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem,
port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X
Mountain Lion; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane
połączenie z Internetem; USB Linux (więcej informacji jest dostępnych pod
adresem http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimalne wymagania systemowe

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB
wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko 32-bitowy, 2 GB
wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X
Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
wymagane połączenie z Internetem; USB Linux (więcej informacji jest
dostępnych pod adresem http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9
Mavericks; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane połączenie z
Internetem; USB

Dołączone oprogramowanie

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)

Minimalnie: 380,2 x 198,3 x 91,3 mm; maksymalnie: 380,2 × 401,5 × 269,8
mm (skanowanie + otwarty podajnik)

Rozdzielczość druku

Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy drukowaniu z komputera) W czerni;
Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z
komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi

Technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

Obszar drukowania

Marginesy wydruku: Górny: 3 mm; Dolny: 3 mm; Lewy: 3 mm; Prawy: 3 mm;
Maksymalny obszar zadruku: 209,9 x 349,6 mm

Języki drukowania

HP PCL 3 GUI

Możliwości drukarki

Druk bez marginesów: Tak (do 127 × 177 mm)

Liczba wkładów drukujących

2: 1 czarny, 1 kolorowy (błękitny, purpurowy, żółty)

Możliwość druku mobilnego

HP ePrint

Normatywny miesięczny cykl pracy

Do 500 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 100 do
300

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Tak

Szybkość procesora

700 MHz

Wyświetlacz

Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 6,73 cm (2,65") (CGD)

Obsługiwana wielozadaniowość

Tak

Możliwość pracy bezprzewodowej

Tak. Bezprzewodowe, bezpośrednio przez Wi-Fi & BLE

Sieci i łączność

Standardowo Urządzenie z 1 portem USB 2.0; Host z 1 portem USB 2.0; 1
bezprzewodowe; 1 bezpośrednio przez Wi-Fi; 1 BLE

Możliwości pracy w sieci

Tak, przez wbudowany moduł bezprzewodowy

Pamięć

Standardowo 256 MB DDR3; maksymalnie 256 MB DDR3

Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)

517 x 132 x 242 mm

Zgodność karty pamięci

Brak

Masa drukarki

2,96 kg (3,06 kg z akumulatorem)

Cechy inteligentnego oprogramowania
drukarki

Automatyczne wykrywanie szerokości papieru

Waga z opakowaniem (brutto)

4,8 kg
Temperatura: od 5 do 40ºC, Wilgotność: Wilgotność wzgl. 20–80%

Ustawienia kopiarki

A4 do pisma; Pismo do A4; Maksymalna liczba kopii: Do 50 kopii; Rozdzielczość
kopiowania: Maks. 600 dpi; Rozdzielczość kopiowania, kolorowy tekst i grafika:
Maks. 600 dpi; Skala zmiany rozmiarów w kopiarce: 25 do 400%

Środowisko pracy
Archiwizacja danych

Temperatura: od -40 do 60ºC, Wilgotność: Wilgotność względna 5-90%

Akustyka

Moc dźwięku: 5,7 B(A) w trybie najlepszym (Best); 6,0 B(A) w trybie normalnym
(Normal); 6,2 B(A) w trybie szybkiego wydruku próbnego (Fast Draft); Ciśnienia
emisji akustycznych: 50,7 dB(A) w trybie najlepszym (Best); 54,5 dB(A) w trybie
normalnym (Normal); 57,2 dB(A) w trybie szybkiego wydruku próbnego (Fast
Draft)

Zasilanie

wymagania: Napięcie wejściowe: 200–240 V, 50–60 Hz
zużycie: 0,14 W (urządzenie wył. ręcznie), 3,4 W (tryb gotowości), 0,81 W (tryb
uśpienia)
typ zasilacza: Wbudowany zasilacz

Certyfikacje

Dyrektywa EMC (UE)
Certyfikat ENERGY STAR®: Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Tajlandii

Gwarancja

Roczna gwarancja na sprzęt; Całodobowa pomoc techniczna online, przez 7
dni w tygodniu

Serwis i wsparcie

UG196E – trzyletni pakiet HP Care Pack ze standardową wymianą na drukarkę
OfficeJet
UG072E – trzyletni pakiet HP Care Pack z wymianą na drukarkę OfficeJet w
następnym dniu
UG245E – trzyletni pakiet HP Care Pack ze zwrotem do centrum serwisowego
drukarek OfficeJet
(UG196E: wszystkie kraje regionu EMEA, z wyjątkiem krajów Bliskiego
Wschodu, Afryki, Republiki Południowej Afryki, Izraela, Turcji, UG072E: Austria,
Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia,
Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja,
Węgry, Polska, Słowacja, UG245E: kraje Bliskiego Wschodu, Afryka, Republika
Południowej Afryki, Izrael, Turcja)

Prędkość kopiowania

Zasilanie sieciowe: do 8 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do 7 str./min
czarny ISO (A4), Zasilanie sieciowe: do 4 str./min; Zasilanie akumulatorowe: do
3 str./min kolorowy ISO (A4)

Dane techniczne skanera

Typ skanera: Pobór pojedynczych arkuszy; Technologia skanowania: CIS; Tryby
skanowania: Skanowanie i kopiowanie z panelu przedniego; Sterownik w
formie oprogramowania do przenośnego urządzenia wielofunkcyjnego HP
OfficeJet 250; Aplikacje HP All-in-One na urządzeniu mobilnym; Wersja
sterownika Twain: Wersja 1.9; Rozdzielczość optyczna skanowania: Maks. 600
dpi

Format pliku skanowania

Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

Szybkość skanowania

Drukowanie z prędkością do 9 str./min w czerni/bieli lub skali szarości; Do 3,6
str./min w kolorze (A4)

Powierzchnia skanowalna

maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm ADF

Głębia bitowa/poziomy skali szarości

24-bitowa/ 256

Typy papieru

Zwykły papier; Papiery fotograficzne HP; Papier profesjonalny lub papier
matowy do broszur HP; Matowy papier do prezentacji HP; Papier profesjonalny
lub błyszczący papier do broszur HP; Inne papiery fotograficzne do drukarek
atramentowych; Inne papiery matowe do drukarek atramentowych; Inne
papiery błyszczące do drukarek atramentowych; Zwykły papier, Lekki/Z
surowców wtórnych

Rozmiary nośników

wspierany A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6, DL (koperty); 10 x 15 cm
(zdjęcia); nietypowe: od 76x102 do 216x356 mm

Obsługa nośników

Pojemność podajników: Do 50; Do 5 Folie przezroczyste; Do 5 Koperty; Do 20
Karty; Do 15 papier fotograficzny
Drukowanie dwustronne: Ręczny (z obsługą przez sterownik)
ADF: Do 10

Gramatura papieru

Wspierany: Od 60 do 300 g/m²; Zalecane: 75 g/m²

Przypisy

1 Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być podłączone bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługującej Wi-Fi Direct®. W zależności od urządzenia mobilnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.; 2 Oświadczenie o najlepszej w swojej klasie wydajności opiera się na porównaniu wszystkich przenośnych kolorowych
drukarek atramentowych HP według stanu na październik 2015 roku .; 3 Nie wszystkie konfiguracje sieci lub komputery są kompatybilne z systemem HP Auto Wireless Connect. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/wirelessprinting.; 4
Prędkość drukowania może się różnić w zależności od źródła zasilania. Z wyłączeniem pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie hp.com/go/printerclaims.; 5 Ładowanie przez port USB, gdy urządzenie jest
wyłączone wymaga podłączenia do portu ładowania USB o minimalnym natężeniu 1 A.; 6 Podczas ładowania ze źródła zasilania prądem zmiennym przy wyłączonym systemie technologia HP Fast Charge pozwala naładować standardowy akumulator do poziomu
90% w 90 minut. Gdy drukarka jest włączona, czas ładowania wzrasta zależnie od intensywności użytkowania.

http://www.hp.com/pl
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