
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP DeskJet Ink
Advantage 3785 All-in-One
Ασύρματη εκτύπωση για κάθε προϋπολογισμό σας, στυλ και
μέγεθος χώρου

Εξοικονομήστε χώρο και χρήματα
και εκτυπώστε ασύρματα με τον
μικρότερο εκτυπωτής all-in-one
στον κόσμο.1 Εξασφαλίστε δοχεία
μελάνης σε χαμηλό κόστος και όλη
την ισχύ που χρειάζεστε με αυτόν
τον εντυπωσιακό, συμπαγή και
κομψό εκτυπωτή. Εκτυπώστε,
σαρώστε και αντιγράψτε από
σχεδόν οποιαδήποτε φορητή
συσκευή.2

Επισημάνσεις

● Τεχνολογία σάρωσης Scroll-Feed

● HP Mobile Printing

● HP ePrint

● Ταχύτητα εκτύπωσης ISO 8/5,5

● Αθόρυβη λειτουργία εκτύπωσης

Ένας all-in-one μικρός και θαυματουργός
● Εξοικονομήστε χώρο και εξασφαλίστε την ισχύ που χρειάζεστε με τον μικρότερο στον
κόσμο εκτυπωτή all-in-one.1

● Το HP Scroll Scan σας βοηθά να χειρίζεστε εύκολα τις περισσότερες εργασίες σάρωσης,
από ποικιλία χαρτιών.

● Σε κάθε σημείο – αυτός ο εξαιρετικά μικρός all-in-one έχει σχεδιαστεί για να χωρά
όπου τον χρειάζεστε.

● Αναδείξτε το στυλ σας με την κομψή σχεδίαση και μια ποικιλία εντυπωσιακών
αποχρώσεων.

Εκτυπώστε γρήγορα, απευθείας από τη φορητή συσκευή σας.2
● Ο ευκολότερος τρόπος για να εκτυπώνετε έγγραφα, φωτογραφίες και πολλά άλλα
από τις συσκευές σας Apple, Android και Windows.3,4

● Συνδέστε το smartphone ή το tablet σας απευθείας με τον εκτυπωτή σας και
εκτυπώστε εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.5

● Συνδεθείτε και ξεκινήστε την εκτύπωση γρήγορα με εύκολη ρύθμιση από το
smartphone ή το tablet σας.6

● Σαρώστε οποιοδήποτε αντικείμενο εν κινήσει με την εφαρμογή HP All-in-One Printer
Remote για smartphone ή tablet. 7

Για κάθε προϋπολογισμό και ανάγκη
● Εκτυπώστε, σαρώστε και αντιγράψτε ασύρματα ό,τι θέλετε, γρήγορα και εύκολα, με
αυτόν τον αξιόπιστο all-in-one.

● Βασιστείτε σε ποιοτική εκτύπωση, χρησιμοποιώντας τα οικονομικά αυθεντικά δοχεία
μελάνης HP.

● Ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία HP μέσω του προγράμματος HP
Planet Partners.8
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ασύρματη σύνδεση

Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 8 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 5,5 σελ/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
εκτός της πρώτης σελίδας:Σε 15 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα)
;Σε 18 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)

Ανάλυση εκτύπωσης Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης
εκτύπωσης μέχρι 4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνει από υπολογιστή και
ανάλυση εισόδου 1.200 dpi)

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3 mm; Κάτω: 12,7 mm; Αριστερά: 3 mm;
Δεξιά: 3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 216 x 355 mm

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCL 3 GUI

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης 2 (1 μαύρο, 1 τριών χρωμάτων)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης Διαθέτει ασύρματη άμεση εκτύπωση και τοπική σύνδεση Wi-Fi για εκτύπωση
από φορητές συσκευές μέσω Apple AirPrint™ και άλλων λύσεων. Υποστηρίζει
την εκτύπωση από τα περισσότερα smartphone και tablet με τα παρακάτω
λειτουργικά συστήματα: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8,
Windows RT και Windows 10 Mobile.

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Έως 1.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 50 έως 200

Ταχύτητα επεξεργαστή 360 MHz

Οθόνη Οθόνη LCD με 7 τμήματα και εικονίδια

Υποστηρίζει πολυδιεργασία Όχι

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι

Συνδεσιμότητα Βασική 1 Hi-Speed USB 2.0

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο Μέσω ενσωματωμένου Wi-Fi 802.11b/g/n

Μνήµη Βασική Ενσωματωμένη DDR1 64 MB; μέγιστη Ενσωματωμένη DDR1 64 MB

Συμβατότητα κάρτας μνήμης Δεν διαθέτει

Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού
εκτυπωτή

Μη αυτόματη διπλής όψης

Ρυθμίσεις αντιγραφικού Σμίκρυνση στη σελίδα (δεν υποστηρίζεται αυτόματη μεγέθυνση); Μέγιστος
αριθμός αντιγράφων: Έως 9 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 300 x 300
dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 300 x 300 dpi;

Ταχύτητα αντιγραφής Έως 4 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 2,5 αντίγραφα/λεπτό
έγχρωμη ISO (A4)

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Τροφοδότης εγγράφων μονής σελίδας; Τεχνολογία σάρωσης:
Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Σάρωση μέσω του
λογισμικού HP Photosmart; Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Έως 600 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Περιοχή σάρωσης μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 355 mm αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
(ADF)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι 24 bit/ 256

ψηφιακή αποστολή Βασική: Όχι

Τύποι μέσων Απλό χαρτί, ματ μπροσούρα, γυαλιστερή μπροσούρα, φωτογραφικά χαρτιά,
φάκελοι, άλλα ειδικά χαρτιά inkjet

Μεγέθη μέσων υποστηρίζεται A4, A6, B5, φάκελος DL (σημείωση: υποστηρίζονται πολλά
άλλα μεγέθη μέσων, από 76,2 x 127 έως 215,9 x 355,6 mm); ειδικά: 76 x 127
έως 216 x 356 mm

Χειρισμός μέσων Χωρητικότητα εισόδου: Έως 60 φύλλα; Έως 5 Φάκελοι; Έως 20 κάρτες
Κάρτες; Έως 20 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 25 φύλλα, Έως 5 φάκελοι
μέγιστη: Έως 25 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
οδήγησης)

Βάρος χαρτιού Υποστηρίζεται: A4: 60 έως 90 g/m². Φάκελοι HP: 75 έως 90 g/m². Κάρτες HP:
έως 200 g/m². Φωτογραφικό χαρτί HP 10 x 15 cm: έως 300 g/m²;
Συνιστώμενο: 75 g/m²

Περιεχόμενα συσκευασίας T8W46C: Εκτυπωτής HP DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One; Αρχικό
δοχείο μαύρης μελάνης HP 652 (~120 σελίδες); Αρχικό δοχείο μελάνης τριών
χρωμάτων HP 652 (~100 σελίδες); CD λογισμικού; Αφίσα εγκατάστασης;
Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB

Αναλώσιμα F6V24AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Advantage HP 652 ~200
σελίδες
F6V25AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης Advantage HP 652 ~360 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 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

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer. Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan. 1 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Internet, USB

Λογισμικό που περιλαμβάνεται Λογισμικό εκτυπωτή ΗΡ, HP Update, HP Photo Creations

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 403 x 177 x 141 mm; μέγιστη: 403 x 451 x 264 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 450 x 175 x 246 mm

Βάρος εκτυπωτή 2,33 kg

Βάρος συσκευασίας 3,34 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση)

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,2 B(A) στην κανονική λειτουργία, 5,5 B(A) στην
αθόρυβη; Εκπομπές έντασης ήχου: 48 dB

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου 200 έως 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
κατανάλωση: 0,06 W (απενεργοποίηση), 2,2 W (αναμονή), 0,69 W (αναστολή)
τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Πιστοποιήσεις Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση Τεχνική υποστήριξη ενός έτους. Εμπορική εγγύηση υλικού ενός έτους.
Υποστήριξη web 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω της
τοποθεσίας www.hp.com/support/dj3700

Υπηρεσίες και υποστήριξη UG187E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG062E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG235E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
(UG187E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας
Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UG062E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία.
UG235E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Υποσημειώσεις
1 Βάσει μελέτης της Buyers Laboratory Inc. 2016 για λογαριασμό της HP, η οποία συγκρίνει τις διαστάσεις των οικιακών εκτυπωτών Inkjet all-in-one κάτω των €250 σε όλο τον κόσμο. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims.; 2 Για τοπική
εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή να έχουν συνδεθεί μέσω ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση μέσω Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο
web. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης, καθώς και για το αν απαιτείται κάποια εφαρμογή: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3 Συγκριτικά με την πλειονότητα των εκτυπωτών inkjet all-in-one κάτω των €399 για καταναλωτές/οικιακά
γραφεία το Q3 του 2015, με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC. Απαιτείται λήψη εφαρμογής για τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Ενδέχεται να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες
2,4 GHz. Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Apple AirPrint™, υποστηρίζεται σε iPhone®, iPad® και iPod® με iOS v4.2 και νεότερο.  Η εκτύπωση μέσα από το λειτουργικό Android™ υποστηρίζεται σε συσκευές Android με
λειτουργικό σύστημα v4.4 ή νεότερο και ενδέχεται να απαιτεί την εγκατάσταση ενός πρόσθετου εκτύπωσης HP από το Google™ Play Store. Η εκτύπωση μέσα από το λειτουργικό Windows® υποστηρίζεται σε smartphone και tablet με Windows® 8/10 και
Windows® Mobile 10.  Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση μέσω Internet με εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης, καθώς και για το αν απαιτείται κάποια εφαρμογή:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5 Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct, πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης
εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.; 6 Προϋποθέτει τη λήψη της εφαρμογής για φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote και είναι
συμβατή με iPhone® 4 και νεότερο, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερο. Για τη λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 Συμβατότητα με iPhone® 4 και νεότερες εκδόσεις, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G με iOS 7 ή νεότερες εκδόσεις και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερες εκδόσεις. Οι ελεγχόμενες λειτουργίες
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Για σάρωση από φορητές συσκευές, η συσκευή πρέπει να διαθέτει κάμερα 5 megapixel ή υψηλότερης ανάλυσης με δυνατότητα αυτόματης εστίασης.; 8 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/gr
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