
Produktový list

Tiskárna HP DeskJet 2720 All-in-One
Jednoduché řešení

Všechny základní funkce v jednoduchém
provedení. Využívejte tisk, skenování a
kopírování běžných dokumentů s kvalitním
bezdrátovým rozhraním.  Snadné nastavení
aplikace HP Smart platí pro jakékoli zařízení.

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pro použití s
kazetami, které používají pouze originální elektronický čip HP.
Kazety používající upravený nebo jiný elektronický čip než HP
nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v
budoucnu. Více informací na:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Významné události

Tisk. Kopírování. Skenování

Rychlost tisku 7,5/5,5 str./min (černobíle/barevně)
Obsahuje více než 20 % recyklovaných plastů

Vstupní zásobník na 60 listů

Plochý skener

Spolehlivé připojení s dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi s
funkcí automatického resetování a technologií Bluetooth®
4.2
Bezdrátové připojení a podpora aplikace HP Smart

Snadné nastavení. Snadný tisk.

Díky aplikaci HP Smart můžete rychle začít se snadným nastavením, které vás
provede každým krokem.
Zpracujte snadno úlohy a využijte možnosti zařízení na maximum – tisk,
skenování a kopírování.

Tiskněte snadno běžné dokumenty z chytrého telefonu pomocí aplikace HP
Smart.

S aplikací HP Smart můžete využívat vysoce kvalitní skenování i sdílení a navíc
vytvářet snadno kopie z chytrého telefonu.

Kvalitní bezdrátové připojení

Využívejte lepší dosah a rychlejší, spolehlivější připojení díky dvoupásmovému
rozhraní Wi-Fi® s funkcí automatického resetování.

Snadné nastavení – připojte se přes Bluetooth® a tiskněte okamžitě z chytrého
telefonu nebo tabletu.

S integrovaným bezdrátovým připojením můžete využívat snadný přístup, tisk a
sdílení zdrojů na síti.
Stačí se připojit a můžete tisknout. Připojte snadno tiskárnu k počítači pomocí
integrovaného portu USB.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout
Originální inkoustové kazety HP tisknou ostrý text a živě vypadající obrázky na
všech vašich každodenních dokumentech a fotografiích.

S originálními kazetami HP s vysokou výtěžností vytisknete více stránek bez
častých výměn kazet.

Originální inkoustové kazety HP zajišťují ostrý text a působivou grafiku u všech
běžných dokumentů a fotek.
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Technická specifikace

Poznámky pod čarou
 Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace jsou k dispozici na adrese hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podporuje 5,0GHz a

2,4GHz pásmo pomocí až 12 nepřekrývajících se kanálů ve srovnání s pouhými 3 nepřekrývajícími se kanály 2,4GHz pásma. Podporuje 5,0GHz pásmo (až 150 mb/s) ve srovnání s 2,4GHz pásmem (až 72,2 mb/s). Vyžaduje internetové
připojení, které je třeba zakoupit samostatně.
 Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese http://hp.com/go/mobileprinting. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině. Vyžaduje internetové připojení,

které je třeba zakoupit samostatně.
 Mobilní zařízení musí podporovat funkci Bluetooth v4.2+, která musí být zapnutá. Mobilní aplikace jako HP ePrint nebo HP Smart musí být nainstalována a otevřena, aby bylo možné tisknout. Mobilní zařízení se musí nacházet do

vzdálenosti 1,5 metru od tiskárny. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP užívá na základě licence.
 Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se zařízeními pracujícími v pásmu 2,4 a 5,0 GHz. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.
 Kabel USB není součástí dodávky; je nutné jej zakoupit samostatně.
 Ve srovnání s originálními kazetami HP se standardní náplní. Kazety s vysokou výtěžností nejsou součástí balení; je nutné je zakoupit samostatně. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Při výrobě bylo použito více než 20 % recyklovaných plastů, měřeno podle hmotnosti.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními
podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA7-6871, Březen 2020
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Funkce Tisk, kopírování, skenování

Tisková technologie Termální inkoustový tisk HP

Rychlost tisku Černá (A4, ISO): Až 7,5 str./min; Barevně (A4, ISO): Až 5,5
str./min;

Vytištění první stránky Černobíle (A4, připraveno): Již za 15 s; Barevně (A4,
připraveno): Již za 19 s;

Rozlišení tisku Černobíle (nejlepší): Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi; Barevně
(nejlepší): Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při
barevném tisku z počítače na vybrané fotografické papíry
HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi);

Měsíční kapacita tisku Až 1 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 50 až
100

Standardní tiskové jazyky HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplikace HP / UPD); URF (AirPrint)

Oblast tisku Tisk okrajů: Horní: 3 mm, Dolní: 12,7 mm, Levý: 3 mm,
Pravý: 3 mm; Maximální oblast tisku: 215 x 355 mm

Tisk bez okrajů Ne

Množství spotřebního materiálu 2 (černá, tříbarevná)

Podporuje multitasking Ne

Oboustranný tisk Ruční (podpora ovladače zajištěna)

Specifikace kopírky Automatické zvětšení; Maximální počet kopií: Až 9 kopií;
Rozlišení kopií: Až 300 x 300 dpi

Formát uložení skenovaného
dokumentu

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Technické parametry skeneru Typ skeneru: Ploché provedení; Vstupní režimy skenování:
Skenování pomocí čelního panelu; Twain verze: Verze 2.1;
Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z
automatického podavače): 216 x 297 mm; Optické rozlišení
skenování: Až 1 200 dpi

Oblast pro snímání Maximální velikost média (z plochy): 216 x 297 mm;

Bitová hloubka/úrovně šedé 24bitové / 256

Digitální odesílání (digital sending) Standardní: Ne;

Rychlost procesoru 180 MHz

Možnosti připojení Standardní: 1 Hi-Speed USB 2.0;

Bezdrátové připojení Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Možnost mobilního tisku Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™

Možnosti připojení k síti Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Pevný disk Ne

Paměť Standardní: 86 MB; Maximální: 512MB paměť DDR1; 160MB
paměť flash

Počet zásobníků papíru Standardní: 1; Maximální: 1

Typy médií Běžný papír, fotografický papír, brožurový papír

Formáty médií Vlastní formáty (metrické): 89 x 127 až 215 x 279 mm
Podporované formáty (metrické): A4; B5; A6; Obálka
formátu DL

Vstupní kapacita Standardní: Až 60 listů
Maximální: Až 60 listů
ADF (automatický podavač dokumentů): Ne

Kapacita výstupních zásobníků Standardní: Až 25 listů
Obálky: Až 5 obálek
štítky: Až 10 listů
Karty: Až 20 karet
Maximální: Až 25 listů

Kompatibilní operační systémy Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (dříve OS X), macOS
High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina
v10.15

Minimální požadavky na systém Windows: Windows 10, 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový
(x64) 1GHz procesor, 2 GB místa na pevném disku,
internetové připojení, port USB, Internet Explorer.
Mac: MacOS Sierra v10.12 (dříve OS X), macOS High Sierra
v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2
GB místa na pevném disku, internetové připojení.

Dodávaný software Software pro tiskárny HP, k dispozici online

Rozměry tiskárny (Š x H x V) Min.: 425 x 304 x 154 mm;
Maximální: 425 x 546 x 250 mm (plně vysunuté výstupní
rozšíření);

Rozměry balení (š x h x v) 475 x 191 x 354 mm

Hmotnost tiskárny 3,42 kg

Hmotnost balení 4,48 kg

Provozní prostředí Teplota: 5 až 40°C
Vlhkost: 20 až 80% RH (bez kondenzace)

Podmínky skladování Teplota: -40 až 60°C
Vlhkost: 5 až 90 % RV (bez kondenzace)

Akustické vlastnosti Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A)

Napájení Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %),
50/60 Hz (+/-3 Hz);
Spotřeba: 1,7 W (pohotovostní režim), 0,9 W (režim
spánku), 0,1 W (automatické vypnutí), 0,1 W (vypnuto);
Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,18 kWh/týden;
Typ napájení: Interní;

Certifikáty EN 55032:2015/CISPR 32:2015 třída B, EN
55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR
35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1
V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Země původu Vyrobeno v Číně

Ovládací panel Displej LCD s ikonami, 7 tlačítek (napájení, zrušení,
pokračování, Wi-Fi, informace, barevné kopírování a
černobílé kopírování), 5 kontrolek LED (napájení, inkoust,
pokračování, Wi-Fi a informace)

Co je obsaženo v krabici 3XV18B: Tiskárna HP DeskJet 2720 All-in-One; Černá
startovací kazeta HP 305; Tříbarevná startovací kazeta HP
305; Regulační leták; Průvodce nastavením; Referenční
příručka; Napájecí kabel. Informace o množství inkoustu a
výtěžnosti jsou k dispozici na adrese
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Spotřební materiál 3YM60AE Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305
3YM61AE Černá originální inkoustová kazeta HP 305
3YM62AE Černá originální inkoustová kazeta HP 305XL s
vysokou výtěžností
3YM63AE Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 305XL
s vysokou výtěžností
6ZA94AE Dvojbalení černých/tříbarevných originálních
inkoustových kazet HP 305XL s vysokou výtěžností

Servis a podpora UG187E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou
pro multifunkční tiskárny
UG062E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující
den pro multifunkční tiskárny
UG235E 3letá služba HP Care Pack s opravou v servisním
středisku pro multifunkční tiskárny
(UG187E – k dispozici ve všech zemích regionu EMEA kromě
Středního východu, jadranského regionu, Afriky, Jihoafrické
republiky, Izraele, Slovinska, Turecka, UG062E – k dispozici v
Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii,
Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku,
Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku,
Švýcarsku, Spojeném království, UG235E – k dispozici v
jadranském regionu, Africe, regionu SNS a EEM, Izraeli, na
Středním východě, v Rumunsku, Jihoafrické republice,
Turecku)

Záruka Jednoletá omezená záruka na hardware. Možnosti záruky a
podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních
zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a
servisu společnosti HP ve vaší oblasti jsou k dispozici na
adrese http://www.hp.com/support.
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