
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP OfficeJet 6950 All-in-
One
Οικονομική έγχρωμη εκτύπωση με προηγμένα χαρακτηριστικά για το γραφείο στο σπίτι

Η σωστή επιλογή – για την επιχείρηση και το
σπίτι. Οικονομικές έγχρωμες εκτυπώσεις
επαγγελματικής ποιότητας που κάνουν τη
διαφορά. Εξασφαλίστε τη ροή των εργασιών με
εκτύπωση από φορητή συσκευή και απρόσκοπτη
εγκατάσταση σε φορητή συσκευή. Οι
εντυπωσιακές ταχύτητες σας βοηθούν να
χειρίζεστε εργασίες χωρίς καθυστέρηση.

Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφάλειας. Προορίζεται
αποκλειστικά για χρήση με δοχεία με αυθεντικό chip της HP. Δοχεία
με chip που δεν είναι της HP ενδέχεται να μην λειτουργούν, και
εκείνα που λειτουργούν τώρα μπορεί να μην λειτουργούν στο
μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Επισημάνσεις

Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 16 ασπρόμαυρες και 9 έγχρωμες
σελ/λεπτό; ταχύτητες εκτύπωσης έως 8 ασπρόμαυρες και 5
έγχρωμες σελίδες 2 όψεων

Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων και ADF 35 σελίδων για φαξ,
σάρωση και αντιγραφή χωρίς παρέμβαση του χρήστη

Εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές

Εξαιρετικός για επαγγελματικές έγχρωμες εκτυπώσεις μικρού γραφείου

Εκτυπώστε έως και δυόμιση φορές περισσότερες σελίδες με προαιρετικά
αυθεντικά δοχεία μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας.

Δημιουργήστε έγχρωμο και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για
αναφορές, διαγράμματα και πολλά άλλα.

Βασιστείτε στα αυθεντικά δοχεία μελάνης (pigment) HP για ανθεκτικές εκτυπώσεις
που αντέχουν στο νερό και διαρκούν για δεκαετίες.

Εκτυπώστε οικονομικά με ξεχωριστά δοχεία μελάνης. Απλώς αντικαταστήστε κάθε
δοχείο ανεξάρτητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Εύκολη φορητή εκτύπωση, απρόσκοπτη ρύθμιση

Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.

Συνδέστε ένα smartphone ή tablet απευθείας με τον εκτυπωτή και εκτυπώστε
εύκολα χωρίς δίκτυο.

Εκτυπώστε ασύρματα και μοιραστείτε αυτόν τον εκτυπωτή all-in-one με άλλες
συσκευές με ασύρματη σύνδεση.

Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες εκτύπωσης και σαρώστε καθ' οδόν με την
εφαρμογή για φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote.

Απρόσκοπτη απόδοση χωρίς επιβράδυνση

Ανοίξτε το δρόμο για την επιτυχία με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, σάρωσης και
αντιγραφής.

Εξοικονομήστε χαρτί και πόρους – καταναλώστε έως 50% λιγότερο χαρτί με την
αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.

Αντιγράψτε, σαρώστε και στείλτε με φαξ γρήγορα πολυσέλιδα έγγραφα με τον
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 σελίδων.

Αποκτήστε τον έλεγχο των εργασιών εκτύπωσης με την εύχρηστη οθόνη αφής 5,6
cm (2,2 ιντσών).
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Τεχνικές προδιαγραφές

Υποσημειώσεις
 Βάσει αποδόσεων δοχείων μελάνης HP 903XL σε σύγκριση με τυπικά δοχεία μελάνης HP 903. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Ανθεκτικότητα σε νερό, μουτζούρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρους επισήμανσης με βάση δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/printpermanence.
 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 την

πλήρη λίστα υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή να έχουν απευθείας ασύρματη σύνδεση. Το AirPrint® υποστηρίζεται σε οποιοδήποτε iPhone®, iPad® ή iPod® με iOS v4.2 ή νεότερη έκδοση. Για

απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης και το αν απαιτείται εφαρμογή, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 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®.
 Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.
 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.
 Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή να έχουν απευθείας ασύρματη σύνδεση. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης και το αν απαιτείται εφαρμογή, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobileprinting.

http://www.hp.com/gr
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Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Ταχύτητα εκτύπωσης Μαύρο (A4, ISO): Έως 16 σελ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 9 σελ./
λεπτό; πρόχειρη μαύρο (A4): Έως 29 σελ./λεπτό; πρόχειρη έγχρωμη
(A4): Έως 24 σελ/λεπτό

Εκτύπωση πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 12 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4,
ετοιμότητα): Σε 15 δευτερόλεπτα;

Ανάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως
4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή σε επιλεγμένα
φωτογραφικά χαρτιά HP και με ανάλυση εισόδου 1.200 dpi); Έγχρωμη
(βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 x 1.200
dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή σε επιλεγμένα φωτογραφικά
χαρτιά HP και με ανάλυση εισόδου 1.200 dpi);

Μηνιαίος κύκλος εργασιών Έως 15.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 200
έως 800

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού εκτυπωτή Προσανατολισμός: κατακόρυφος/οριζόντιος. Εκτύπωση διπλής όψης:
καμία/αλλαγή στη μακριά πλευρά/αλλαγή στην κοντή πλευρά.
Σελίδες ανά φύλλο: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (δηλ. εκτύπωση N-up), Ρυθμίσεις
ποιότητας: πρόχειρη/κανονική/βέλτιστη. Έγχρωμη: ασπρόμαυρη/
έγχρωμη. Συντομεύσεις εκτύπωσης. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι:
απενεργοποίηση/κλίμακα γκρι υψηλής ποιότητας/μόνο μαύρο,
Διάταξη σελίδων ανά φύλλο: δεξιά μετά κάτω/κάτω μετά δεξιά/
αριστερά μετά κάτω/κάτω μετά αριστερά. Εκτύπωση χωρίς
περιθώρια: απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Τεχνολογίες HP Real Life:
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση. Φυλλάδιο: κανένα/δέσιμο αριστερά/
δέσιμο δεξιά. Σελίδες προς εκτύπωση: εκτύπωση όλων των σελίδων/
εκτύπωση μονών σελίδων μόνο/εκτύπωση ζυγών σελίδων μόνο.
Εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση DPI: όχι/ναι

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: άνω: 2,9 mm, Κάτω: 2,9 mm, αριστερά: 2,9
mm, δεξιά: 2,9 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 210 x 297 mm

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια Ναι (έως 216 x 297 mm)

Αριθμός αναλώσιμων 4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Υποστηρίζει πολυδιεργασία Ναι

Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη (βασική)

Ταχύτητα αντιγραφής Μαύρο (A4, ISO): Έως 11 αντίγραφα/λεπτό (επίπεδη επιφάνεια);
Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 7 αντίγραφα/λεπτό (επίπεδη επιφάνεια)

Προδιαγραφές αντιγραφικού Αριθμός αντιγράφων; Αλλαγή μεγέθους; Ποιότητα; Πιο ανοιχτό/Πιο
σκούρο; Μέγεθος χαρτιού; Τύπος χαρτιού; Διπλής όψης; Αντιγραφή
ταυτότητας; Σελιδοποίηση; Μετατόπιση περιθωρίου; Βελτίωση;
Περικοπή; Προεπισκόπηση αντιγράφου; Μέγιστος αριθμός
αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x
600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%

Ταχύτητα σάρωσης Κανονική (Α4): Έως 5 σελ./λεπτό (200 ppi, μονόχρωμη λειτουργία),
έως 2,8 σελ./λεπτό (200 ppi, έγχρωμη λειτουργία);

Μορφή αρχείων 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)

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Λειτουργίες εισόδου
σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσοψη, λογισμικό ΗΡ,
EWS; Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη
επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι
1.200 dpi

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων 50 έως 150

Περιοχή σάρωσης Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm; Μέγιστο
μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 356 mm (μίας όψης), A4 (μίας όψης)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι 24 bit / 256

Ψηφιακή αποστολή Βασική: Σάρωση σε PC;

Φαξ Ναι, έγχρωμη,

Προδιαγραφές φαξ Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi;
Ποιοτική: 203 x 196 dpi;

Ταχύτητα επεξεργαστή 500 MHz

Συνδεσιμότητα Βασική: 1 Θύρα ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n; 1 RJ-11 (Φαξ);
Προαιρετική: Όχι;

Ασύρματη λειτουργία Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria™, ασύρματη άμεση
εκτύπωση

Δυνατότητες δικτύου Ναι, μέσω ενσωματωμένου ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n

Μνήµη Βασική: 1 GB; Μέγιστη: 1 GB

Αριθμός δίσκων χαρτιού Βασική: 1; Μέγιστη: 1

Τύποι μέσων Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά HP, ματ χαρτί για μπροσούρες ή
επαγγελματικό χαρτί HP, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP, γυαλιστερό
χαρτί για μπροσούρες ή επαγγελματικό χαρτί HP, άλλα φωτογραφικά
χαρτιά inkjet, άλλα ματ χαρτιά inkjet, άλλα γυαλιστερά χαρτιά inkjet,
βαρύ απλό χαρτί, ελαφρύ/ανακυκλωμένο

Μέγεθος μέσων Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 88,9 x 127 έως 215 x 355 mm
Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A4, A5; A6; B5(JIS), Executive, κάρτα
ευρετηρίου A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, L, φωτογραφία 2L,
Statement, φάκελος #10, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL,
φάκελος Monarch, φάκελος κάρτας

Χωρητικότητα εισόδου Βασική: Έως 225 φύλλα
Μέγιστη: Έως 225 φύλλα
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων

Χωρητικότητα εξόδου Βασική: Έως 60 φύλλα

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB,
Internet Explorer; Windows Vista: Μόνο 32-bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος
στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα
USB, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite,
OS X v10.11 El Capitan, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο,
πρόσβαση στο Internet (για περισσότερες πληροφορίες:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

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 Internet, θύρα
USB, Internet Explorer; Windows Vista: Μόνο 32-bit, 2 GB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet,
θύρα USB, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10
Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο, πρόσβαση στο Internet; Linux (για περισσότερες πληροφορίες:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El
Capitan, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, πρόσβαση στο
Internet

Περιλαμβανόμενο λογισμικό Microsoft DotNet

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 463,7 x 390 x 228,67 mm;
Μέγιστη: 463,7 x 518 x 228,67 mm;

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ) 508 x 282 x 464 mm

Βάρος εκτυπωτή 7,7 kg

Βάρος πακέτου 9,83 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC
Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC
Υγρασία: 20-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,5 B(A) (κανονική μονόχρωμη λειτουργία), 6,1
B(A) (έγχρωμη)

Ισχύς Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-
3 Hz);
Κατανάλωση: 27 Watt (μέγιστη), 5,5 Watt (σε λειτουργία), 0,29 Watt
(χειροκίνητη) απενεργοποίηση), 1,21 Watt (αναστολή);
Τυπική κατανάλωση ρεύματος: 0,3 kWh/εβδομάδα;
Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό;

Πιστοποιήσεις Οδηγία EMC ΕΕ 2004/108/ΕΚ; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση
Β); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Ευρώπη)
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Bronze
Συμμόρφωση με Blue Angel: Όχι; Παρακαλούμε ανατρέξτε στο
έγγραφο ECI

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Ταϊλάνδη

Πίνακας ελέγχου Οθόνη αφής 5,58 cm (2,2") MGD (Μονόχρωμη οθόνη γραφικών)

Περιεχόμενα συσκευασίας P4C78A: Εκτυπωτής HP OfficeJet 6950 All-in-One; Αρχικό δοχείο
μαύρης μελάνης HP 903 OfficeJet (~265 σελίδες); Αρχικό δοχείο
κυανής μελάνης HP 903 OfficeJet (~310 σελίδες); Αρχικό δοχείο
ματζέντα μελάνης HP 903 OfficeJet (~310 σελίδες); Αρχικό δοχείο
κίτρινης μελάνης HP 903 OfficeJet (~310 σελίδες); Φυλλάδιο
κανονιστικών πληροφοριών; Οδηγός χρήσης; Αφίσα εγκατάστασης;
Καλώδιο τροφοδοσίας; Για πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της
μελάνης και την απόδοση σελίδων, ανατρέξτε στη σελίδα
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Αναλώσιμα T6L99AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 903
T6L87AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 903
T6L91AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 903
T6L95AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 903
T6M15AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας
HP 903XL
T6M03AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας
HP 903XL
T6M07AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας
HP 903XL
T6M11AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας
HP 903XL

Επισκευή και υποστήριξη UG198E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
εκτυπωτές Officejet
UG075E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα
για εκτυπωτές Officejet
UG248E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο
υποστήριξης για εκτυπωτές Officejet Pro
(UG198E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας
Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UG075E: μόνο Αυστρία, Βέλγιο, Δανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Τσεχία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία UG248E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια
Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Εγγύηση Βασική εγγύηση ενός έτους. Εγγύηση 3 ετών με την καταχώρηση της
συσκευής από τον πελάτη μέσα σε 60 ημέρες από την αγορά
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