
Fişa de date

Rezervor de cerneală wireless HP
415
Rezervor de cerneală HP. Conectivitate mobilă simplă.1 Cost pe pagină extrem de
scăzut.2

Imprimaţi volume mari la un cost pe
pagină extrem de redus2 şi beneficiaţi
cu uşurinţă de imprimarea mobilă.1 Cu
un sistem fiabil pentru cerneală, fără
scurgeri,3 veţi putea să imprimaţi până
la 8.000 de pagini color sau 15.000 de
pagini alb-negru4 cu o calitate
excepţională.

Aspecte importante
● Imprimare wireless şi mobilă

● Configurare rapidă, simplă

● Cerneluri durabile, de înaltă calitate

● Experienţă de reumplere curată şi simplă

● Imprimare la un cost extrem de scăzut

Mai mult cumai puţin
● Imprimi mii de pagini cu sistemul rezervorului de cerneală de mare capacitate.

● Imprimă până la 8.000 de pagini cu un singur set de sticle de cerneală color HP sau până
la 15.000 de pagini cu 2 sticle de cerneală neagră HP.4

● Cu acest sistem de rezervoare de cerneală de capacitate mare, imprimi volume mari la un
cost pe pagină extrem de scăzut.2

Fărămizerie. Fără risipă.
● Reumpli simplu sistemul rezervorului de cerneală, cu sticle reutilizabile fără scurgeri.3

● Monitorizezi simplu nivelurile de cerneală şi reumpli cu cerneală originală HP când dorești.

● Rezervoarele de cerneală transparente îți permit să imprimi cu încredere.

Calitate excepţională HP
● Contează pe text mai închis, mai clar, de fiecare dată.5

● Contează pe cernelurile HP originale pentru fotografii durabile.

● Creezi broşuri, fluturaşi, fotografii şi alte documente fără chenar, care arată minunat –
chiar în biroul tău.

● Cu funcţiile de copiere şi scanare, obţii caracteristicile de care ai nevoie pentru lucru şi
pentru alte activităţi.

Imprimare şi scanaremobilă simplă
● Imprimi, scanezi şi partajezi practic de oriunde, de pe telefonul inteligent.6

● Comandă cerneală direct prin intermediul aplicaţiei HP Smart.6

● Imprimaţi simplu de la o varietate de smartphone-uri şi tablete.1

● Conectezi smartphone-ul sau tableta direct la imprimantă şi imprimi simplu, fără a accesa
o reţea.7

1/4



Fişa de date | Rezervor de cerneală wireless HP 415

Prezentarea produsului
Rezervor wireless de cerneală HP 415, afișat

1. Panou de control
2. Capete de imprimare care pot fi înlocuite
3. Scaner cu suport plat 21 x 29,7 cm (A4)
4. Tavă de intrare de până la 60 de coli
5. Rezervoare transparente de mare capacitate
6. Sistem de reumplere fără scurgeri
7. Tehnologie cu supapă automată
8. Extensia tăvii
9. Interfaţă de reţea Wi-Fi Direct® şi wireless, integrată
10. Imprimare mobilă simplă cu aplicaţia HP Smart
11. Ecran LCD (cu pictograme de stare uşor de înţeles)
12. Butoane de executare a activităţilor (Anulare, Reluare, Informaţii Wireless, Pornire

copiere color, Pornire copiere alb-negru)
13. Buton de pornire

Accesorii, consumabile şi asistenţă
Consumabile M0H57AE Sticlă de cerneală neagră originală HP GT51 ~5.000 pagini

M0H54AE Sticlă de cerneală cyan originală HP GT52 ~8.000 pagini
M0H55AE Sticlă de cerneală magenta originală HP GT52 ~8.000 pagini
M0H56AE Sticlă de cerneală galbenă originală HP GT52 ~8.000 pagini
X4E40AE Sticlă de cerneală neagră originală, HP GT51XL

Service şi asistenţă U9UC1E – HP Care Pack, 2 ani, cu înlocuire standard pentru imprimante multifuncţionale
U9NQ9E – HP Care Pack, 2 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante multifuncţionale
U9NR5E – HP Care Pack, 2 ani, cu asistenţă de returnare la depozit pentru imprimante multifuncţionale
(U9UC1E: Toate ţările din EMEA, exceptând Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia, U9NQ9E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, U9NR5E: Orientul
Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)

Specificaţii tehnice
Model Rezervor de cerneală wireless HP 415

Număr produs Z4B53A

Funcţii Imprimare, copiere, scanare, wireless

Panou de control 7 LED-uri şi 9 butoane, plus un LCD cu PICTOGRAME pentru afişare

Imprimare
Tehnologie de imprimare HP Thermal Inkjet

Viteză de imprimare1 Negru (A4, ISO): Până la 8 ppm; Color (A4, ISO): Până la 5 ppm; Negru (general de birou): Până la 19 ppm; Color (general de birou): Până la 15 ppm

Prima pagină evacuată Alb-negru (A4, pregătit): în numai 14 s; Color (A4, pregătit): În numai 18 s

Rezoluţie de imprimare Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi randerizat; Culoare (optim): Până la 4800 x 1200 dpi color optimizat (când se imprimă de la un computer
pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu 1200 dpi la intrare)

Ciclu lunar de funcţionare Până la 1000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 400-800

Limbaje de imprimantă standard HP PCL 3 GUI

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 3 mm, Jos: 3 mm, Stânga: 3 mm, Dreapta: 3 mm; Suprafaţămaximă de imprimare: 216 x 355 mm

Imprimare fără margini Da, 210 x 297 mm (A4)

Număr cartuşe de imprimare 1 sticlă cu negru, un set de 3 sticle cu culori

Multitasking acceptat Nu

Imprimare duplex Manual (este asigurat suport în driver)
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Model Rezervor de cerneală wireless HP 415

Număr produs Z4B53A

Copiere
Viteză de copiere2 Negru (A4, ISO): 6,5 cpm; Color (A4, ISO): 2 cpm

Specificaţii copiator Mărire automată; Numărmaxim de copii: Până la 9 copii; Rezoluţie copie: Până la 600 x 300 dpi; Reducere/Mărire: încadrare în pagină

Scanare
Viteză de scanare Normal (A4): Până la 21 de secunde

Format fişier scanat JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Plan Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS);Moduri de intrare scanare: Scanare prin software-ul HP Photosmart; Versiune
TWAIN: Versiunea 2.1; Dimensiunemaximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 1200 x 1200 dpi

Suprafaţă scanabilă Dimensiunemaximă suport (suport plat): 216 x 297 mm

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri
de gri

24 biţi / 256

Fax
Fax Fără

Viteză procesor 360 MHz

Conectivitate
Standard 1 USB 2.0 de mare viteză

Wireless Da

Capabilitate de imprimare mobilă3 HP ePrint

Protocoale de reţea acceptate Mod direct TCP-IP port 9100, LPR, Server Web încorporat, SNMP, SLP, Imprimare WSD

Capabilităţile reţelei Fără

Memorie Standard: Componente integrate;Maxim : Componente integrate

Manipulare hârtie
Numărul tăvilor pentru hârtie Standard: 1;Maxim: 1

Tipuri suport hârtie simplă; hârtii foto HP; hârtie HP mată pentru broşuri sau profesională; hârtie HP mată pentru prezentări; hârtie HP lucioasă pentru broşuri sau
profesională; hârtie foto inkjet; hârtie mată inkjet; Hârtie lucioasă inkjet

Dimensiune suport Particularizate (metric): 76,2 x 127–215 x 355 mm
Acceptate (metric): A4; B5; A6; plic DL

Manipulare suport Intrare standard: Tavă de intrare de 60 de coli
Ieşire standard: Tavă de ieşire de 25 de coli
ADF: Nu

Greutate suport A4: 60 – 90 g/m²; Plicuri HP: 75 – 90 g/m²; Cartoane HP: până la 200 g/m²; Hârtie foto HP 10 x 15 cm: până la 300 g/m²

Capacitate de intrare Standard: Până la 60 de coli
Maxim: Până la 60 de coli
ADF: Nu

Capacitate de ieşire Standard: Până la 25 de coli
Plicuri: Până la 5 plicuri
etichete: Până la 10 coli
Plăci: Până la 20 de carduri
Maxim: Până la 25 de coli

Sisteme de operare compatibile Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, Windows Vista®, Windows® XP SP3 sau superior (numai pe 32 de biţi); Windows Server 2008 pe 32 de biţi (SP1 sau
superior), Windows Server 2008 pe 64 de biţi (SP1 sau superior), Windows Server 2008 R2 pe 64 de biţi, Windows Server 2008 R2 pe 64 de biţi (SP1),
Windows Server 2012 pe 64 de biţi, Windows Server 2012 R2 pe 64 de biţi, Windows Server 2016, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan,
macOS Sierra v10.12 (anteriorul OS X)

Cerinţe minime de sistem Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor de 1 GHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: procesor de 800 MHz pe 32 biţi (x86), 2 GB de
spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 sau o
versiune superioară (numai pe 32 biţi): orice procesor compatibil Intel® Pentium® II, Celeron® sau 233 MHz, 850 MB spaţiu disponibil pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Suportul pentru Windows Server este asigurat prin programul
de instalare în linia de comandă - Windows Server 2008 pe 32 de biţi (SP1 sau superior), Windows Server 2008 pe 64 de biţi (SP1 sau superior),
Windows Server 2008 R2 pe 64 de biţi, Windows Server 2008 R2 pe 64 de biţi (SP1), Windows Server 2016;
Mac: OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriorul OS X), 1,5 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, acces la Internet

Software inclus Software pentru imprimantă HP, HP Photo Creations

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)4 Minim: 525 x 310 x 158 mm;Maxim: 525 x 553,5 x 256,6 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 591 x 396 x 203 mm

Greutate imprimantă 4,67 kg

Greutate pachet 5,88 kg
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Model Rezervor de cerneală wireless HP 415

Număr produs Z4B53A

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 5 la 40ºC; Umiditate: 20 - 80% RH

Stocare Temperatură: -40–60 ºC Umiditate: 5 – 90% umidit. rel. (fără condensare)

Acustică Emisii de putere acustică: 6,0 B (A);

Alimentare curent5 Cerinţe: Tensiune de intrare 200–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Consum: 10 waţi maximum, 0,07 waţi (oprit), 2,1 waţi (în standby), 0,88
waţi (repaus); Tip sursă de alimentare: Internă

Certificări CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Clasă B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,
Clasă B Articolul 5; GOST (Rusia)

Ţara de origine Fabricat în China

Ce se găseşte în cutie HP Ink Tank Wireless 415; 2 sticle cu cerneală neagră HP GT51XXL (170 cc, ~15.000 de pagini); sticlă cu cerneală cyan HP GT52 (70 cc, 8.000 de pagini);
sticlă cu cerneală magenta HP GT52 (70 cc, 8.000 de pagini); sticlă cu cerneală galbenă HP GT52 (70 cc, 8.000 de pagini); CD cu software; poster de
configurare; cablu de alimentare; cablu USB.

Garanţie Un an de servicii de asistenţă tehnică 24/7 de clasă mondială, prin http://www.hp.com/support; garanţie limitată pentru hardware timp de un an sau
până la 15.000 de pagini, oricare dintre aceste două condiţii ar apărea prima de la data cumpărării; componentele care pot fi înlocuite de utilizator au
perioade de garanţie distincte; plus garanţie pentru hardware, gratuită timp de încă un an sau până la 20.000 de pagini, cu înregistrarea produsului.

Note de subsol
1 Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultă http://hp.com/go/mobile printing.
2 Sticlele cu cerneală HP în comparaţie cu cartuşele de cerneală HP. Costul pe pagină se bazează pe rezultatele privind capacităţile aşteptate pentru pagini alb-negru şi color combinate (cyan/magenta/galben), pe baza
metodologiei HP, la imprimarea continuă a paginilor de test ISO/IEC 24712. Nu se bazează pe procesul de testare ISO/IEC 24711. Capacitatea reală variază în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru
informaţii suplimentare despre umplere şi despre capacitate, consultă http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Când se utilizează în conformitate cu instrucţiunile de configurare.
4 Rezultatele privind capacitatea medie per sticlă pentru paginile alb-negru şi color combinate (cyan/magenta/galben) se bazează pe metodologia HP, la imprimarea continuă a paginilor de test ISO/IEC 24712. Nu se bazează
pe procesul de testare ISO/IEC 24711. Pentru a imprima 8.000 de pagini color de test, este necesară o sticlă suplimentară de cerneală neagră. Capacitatea reală variază în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi
factori. Pentru informaţii suplimentare despre umplere şi despre capacitate, consultă http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 Se bazează pe testarea internă de la HP a densităţii optice în comparaţie cu seria HP DeskJet 5800 cu cerneluri HP 51 şi HP 52.
6 Necesită descărcarea aplicaţiei HP Smart. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Poţi găsi detalii şi lista completă a sistemelor de operare acceptate la
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultă http://hp.com/go/mobile printing.
7 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la semnalul Wi-Fi Direct® al unui AiO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. Detalii la http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® este o marcă
comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Denegări privind specificaţiile tehnice
1 Fie după prima pagină, fie după primul set de pagini de test ISO. Pentru detalii, consultaţi: http://hp.com/go/printerclaims
2 Specificaţiile de viteză au fost actualizate pentru a reflecta metodele de testare industriale actuale.
3 Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa faţă de punctul de acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu ruterele de 2,4 GHz; exclude Wireless Direct. Caracteristica Wireless Direct
poate necesita un driver sau aplicaţii instalate şi conectate la dispozitive mobile sau PC-uri echipate cu tehnologie wireless. Funcţionalitatea wireless poate varia în funcţie de sistemele de operare pentru computere şi
dispozitive mobile, consultaţi hpconnected.com. Duratele de imprimare şi vitezele conexiunilor pot varia. AirPrint™ acceptă OS X® Lion, OS X® Mountain Lion şi următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare:
iPad®, iPhone® (3GS sau ulterior), iPod touch® (a 3-a generaţie sau ulterior) şi necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeaşi reţea ca dispozitivul cu OS X sau cu iOS. AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone şi iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple® Inc. Windows® este o marcă comercială a grupului de companii Microsoft. Numele şi siglele BlackBerry® sunt proprietatea companiei Research In Motion Limited. Android este o marcă comercială a
Google Inc.
4 Suportul pentru Windows Server este asigurat prin programul de instalare în linia de comandă - Windows Server 2008 pe 32 biţi (SP1 sau superior), Windows Server 2008 pe 64 biţi (SP1 sau superior), Windows Server 2008
R2 pe 64 biţi, Windows Server 2008 R2 pe 64 biţi (SP1), Windows Server 2016
5 Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei şi la anularea garanţiei produsului.

http://www.hp.com/ro

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele
garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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