
Produktový list

HP DeskJet 3760 All-in-One Printer

Get the compact printing power and wireless
independence you need to print, scan, and copy
from virtually any mobile device.  The world’s
smallest all-in-one printer  is an Instant Ink
ready printer that fits and looks good virtually
anywhere. 

Významné události

Technologie skenování s posuvem a podáváním

Mobilní tisk HP

HP ePrint

Rychlost tisku dle normy ISO – 8 (černobíle) / 5,5 (barevně)
Tichý režim tisku

Never run out of ink with Instant Ink
Enroll to Instant Ink to get ink, plus hassle-free delivery and recycling while
saving up to 70%.

Tiskněte barevně, černobíle anebo fotografie – vaše náklady budou stejné.

Vaše cena za měsíční plán zahrnuje náklady na inkoustové kazety a jejich
doručení.

Change or cancel any time.

Malá, ale výkonem nabitá multifunkční tiskárna

Ušetřete místo a mějte přitom k dispozici potřebný výkon s nejmenší
multifunkční tiskárnou na světě.

Technologie HP Scroll Scan umožňuje snadno zpracovat většinu skenovacích
úloh nebo využít mobilní telefon k naskenování a odeslání libovolného objektu
do tisku.
Jakákoli místnost, jakékoli místo – tato ultra kompaktní multifunkční tiskárna se
vejde všude, kam potřebujete.

Buďte styloví s elegantním designem a řadou atraktivních odstínů.

Vyhoví vašemu rozpočtu, vyhoví vašim potřebám

Cenově dostupná multifunkční tiskárna podporující bezdrátový tisk, skenování a
kopírování.

S volitelnými originálními inkoustovými kazetami HP s vysokou výtěžností
vytisknete 2,5krát více stránek.

Originální kazety HP můžete snadno a zdarma recyklovat pomocí programu HP
Planet Partners.

Rychlý tisk přímo z mobilního zařízení

Nejjednodušší způsob, jak tisknout dokumenty, fotografie a další obsah ze
zařízení Apple, Android a Windows.

Připojte svůj smartphone nebo tablet přímo k tiskárně a snadno tiskněte bez
přístupu k síti.
Díky jednoduchému nastavení se můžete připojit a začít rychle tisknout ze
svého smartphonu nebo tabletu.

S aplikací HP All-in-One Printer Remote pro smartphony nebo tablety můžete
skenovat libovolné objekty, ať se nacházíte kdekoli.
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Technická specifikace

Poznámky pod čarou
 Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu.

Podrobnosti o způsobu tisku, včetně informací o případně vyžadované aplikaci, naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Nejmenší rozměry na světě ve své třídě ve srovnání pouze s rozměry většiny celosvětově využívaných inkoustových multifunkčních tiskáren v ceně do 250 EUR; interní výzkum společnosti HP se zaměřením na specifikace zveřejněné

výrobci tiskáren k 1. červenci 2018 a studie Keypoint Intelligence – Buyers Lab z července 2018 zadaná společností HP. Tržní podíl podle zprávy Hardcopy Peripherals Tracker od organizace IDC k 1. čtvrtletí 2018. Tiskárny řady HP
DeskJet 3700 mají rozměry 403 x 177 x 141 mm (Š x H x V) a objem 10 057 671 krychlových milimetrů. Podrobnosti jsou k dispozici na adresách http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims a
http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.
 Based on monthly subscription cost of HP Instant Ink 700 page plans without purchase of additional sets of pages compared to cost per page to print ISO/IEC 24711 pages on most in-class, traditional A4 colour inkjet cartridge

printers & MFPs using original standard capacity cartridges priced for: majority of EMEA countries <200 Euro; UK <200 GBP. Sale prices not considered for this study. HP Ink Advantage printers excluded due to non-standard hardware
& supplies model. Buyers Lab July 2020 study commissioned by HP, based on publicly available information as of June 1, 2020. Printers selected by market share in IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical
2020Q1. For details: http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.
 Based on plan usage, Internet connection to eligible HP printer, valid credit/debit card, email address, and delivery service in your geographic area.
 Change or cancel your plan at any time online. If you decide to cancel your HP Instant Ink plan you can go back to using HP original Standard or XL cartridges. Plan upgrades are effective immediately and the charges will be applied

retrospectively or in the next billing cycle, depending on user choice. Plan downgrades and cancellations are effective after the last day of the current billing period. For full details go to http://www.instantink.hpconnected.com/terms.
 Compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G using iOS 7 or later, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. Features controlled may vary by mobile device operating system. For

mobile scanning, device camera requires 5 megapixels or greater with autofocus capability.
 Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 304XL se standardními inkoustovými kazetami HP 304. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
 In comparison to the majority of inkjet all-in-one printers < €399 targeted to consumer/home office as of Q3 ‘15 based on market share as reported by IDC. App download required for printer setup, HP ePrint account registration

may be required. Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. See http://www.hp.com/go/mobileprinting for more details.
 Apple AirPrint™, supported on iPhones®, iPads®, and iPods® using iOS v4.2 and higher. Android™ in-OS printing supported on Android devices using OS v4.4 and higher and may require the installation of the HP printer service plug-

in from the Google™ play store. Windows® in-OS printing supported on Windows® 8/10 and Windows® Mobile 10 smartphones and tablets. Remote printing requires an internet connection to an HP web-connected printer. For details
on how to print, including whether an app is required, see http://www.hp.com/go/mobileprinting.

 Mobile device needs to be connected directly to the Wi-Fi Direct® signal of a Wi-Fi Direct supported AiO or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details, see
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

 Requires HP All-in-One Printer Remote mobile app download and is compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod®, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. For a full list of
supported operating systems, see http://www.hp.com/go/mobileprinting.

http://www.hp.com/cz

© Copyright 2021 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.
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Funkce Tisk, kopírování, skenování, bezdrátově

Tisková technologie HP Thermal Inkjet

Rychlost tisku Černá (A4, ISO): Až 8 str./min; Barevně (A4, ISO): Až 5,5 str./min;
Již za 65 s; Návrhový černá (A4): Až 19 str./min; Návrhový
barevně (A4): Až 15 str./min

Vytištění první stránky Černobíle (A4, připraveno): Již za 15 s; Barevně (A4, připraveno):
Již za 18 s;

Rozlišení tisku Černobíle (nejlepší): Rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi; Barevně
(nejlepší): Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x
1 200 dpi (při tisku z počítače a vstupním rozlišení 1 200 dpi);

Měsíční kapacita tisku Až 1 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 50 až 200

Inteligentní softwarové funkce tiskárny Ruční duplexní tisk

Standardní tiskové jazyky HP PCL 3 GUI

Oblast tisku Tisk okrajů: Horní: 3 mm, Dolní: 12,7 mm, Levý: 3 mm, Pravý: 3
mm; Maximální oblast tisku: 216 x 355 mm

Tisk bez okrajů Ne

Množství spotřebního materiálu 2 (1 černá, 1 tříbarevná)

Podporuje multitasking Ne

Kompatibilita s paměťovými kartami Žádné

Oboustranný tisk Ručně (poskytnutí podpory ovladačů)

Rychlost kopírování Černá (A4, ISO): Až 5,5 kopie/min; Barevně (A4, ISO): Až
3 kopie/min

Specifikace kopírky Zmenšit podle formátu papíru (bez podpory automatického
zvětšení); Maximální počet kopií: Až 9 kopií; Rozlišení kopií: Až
300 x 300 dpi

Formát uložení skenovaného dokumentu Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy
(.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif)

Technické parametry skeneru Typ skeneru: Jednostránkový podavač dokumentů; Vstupní
režimy skenování: Scanning via HP Smart; Twain verze: Verze 2.1;
Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 297 mm; Optické
rozlišení skenování: Až 600 dpi

Pokročilé funkce skeneru Žádné

Oblast pro snímání Maximální velikost média (z plochy): 216 x 297 mm; Maximální
velikost média (z automatického podavače): 216 x 355 mm

Bitová hloubka/úrovně šedé 24bitové / 256

Digitální odesílání (digital sending) Standardní: Ne;

Softwarové funkce pro faxování Ne

Rychlost procesoru 360 MHz

Možnosti připojení Standardní: 1 Hi-Speed USB 2.0;

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

Možnost mobilního tisku HP ePrint; Apple AirPrint™; Tisk Wireless Direct

Možnosti připojení k síti Ano, přes integrované bezdrátové připojení 802.11b/g/n

Paměť Standardní: 64 MB integrované paměti DDR1; Maximální: 64 MB
integrované paměti DDR1

Počet zásobníků papíru Standardní: 1; Maximální: 1

Typy médií Běžný papír, matný papír na brožury, lesklý papír na brožury,
fotografický papír, obálky, další speciální papíry pro inkoustové
tiskárny

Formáty médií Vlastní formáty (metrické): 76 x 127 až 216 x 356 mm
Podporované formáty (metrické): A4, A6, B5, obálka DL
(poznámka: podpora mnoha dalších formátů médií, cokoli od
76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm)

Vstupní kapacita Standardní: Až 60 listů
Maximální: Až 60 listů

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, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP SP3 (32bitový); Mac OS X v10.8 Mountain Lion,
OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Minimální požadavky na systém Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB
volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo
připojení k internetu, port USB, Internet Explorer; Windows Vista:
pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet
Explorer 8; systém Windows XP SP3 nebo novější: pouze
32bitový, jakýkoli procesor Intel Pentium II, Celeron nebo
kompatibilní procesor s frekvencí 233 MHz, 850 MB místa na
pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu,
port USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El
Capitan; 1 GB volného místa na pevném disku; Internet; USB

Dodávaný software HP Printer Software, HP Update

Rozměry tiskárny (Š x H x V) Min.: 403 x 177 x 141 mm;
Maximální: 403 x 451 x 264 mm;

Rozměry balení (š x h x v) 450 x 175 x 246 mm

Hmotnost tiskárny 2,33 kg

Hmotnost balení 3,34 kg

Provozní prostředí Teplota: 5 až 40 ºC
Vlhkost: 20–80% relativní vlhkost

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

Akustické vlastnosti Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A) v normálním režimu; 5,5 B(A)
v tichém režimu

Napájení Požadavky: World wide: Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz). High voltage: Input voltage 200 to 240 VAC
(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz). Not dual voltage, power supply
varies by part number with # Option code identifier.;
Spotřeba: 0,06 W (vypnuto), 2,2 W (pohotovostní režim), 0,69 W
(režim spánku);
Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,026 kWh/týden (zákazník
používající tiskárnu v průměru 15 sekund denně);
Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;

Země původu Vyrobeno v Číně

Ovládací panel 7 kontrolek: Stav inkoustu, Kopírování připraveno, Webové služby
(2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Pozor; 8 tlačítek: Zrušit, Obnovit, Info, Wi-
Fi, Wi-Fi Direct, Webové služby, Barevné kopírování, Černobílé
kopírování

Co je obsaženo v krabici T8X19B: HP DeskJet 3760 All-in-One Printer; HP 304 Setup Black
Ink Cartridge (~105 pages); HP 304 Setup Tri-color Ink Cartridge
(~100 pages); Setup poster; Power cord; For ink volume and page
yield information, please visit
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Spotřební materiál N9K05AE HP 304 Tříbarevná originální inkoustová kazeta
N9K06AE HP 304 Černá originální inkoustová kazeta
N9K07AE HP 304XL Tříbarevná originální inkoustová kazeta
N9K08AE HP 304XL Černá originální inkoustová kazeta

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: všechny země regionu EMEA s výjimkou ME, Afriky, Jižní
Afriky, Izraele, Turecka, UG062E: Rakousko, Belgie, Dánsko,
Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko,
Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království,
Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, UG235E:
ME, Afrika, Jižní Afrika, Izrael, Turecko)

Záruka Součástí tohoto produktu je jednoletá technická podpora;
Jednoletá omezená záruka na hardware; Nepřetržitý přístup k
webovým službám podpory na stránce
http://www.hp.com/support/dj3700
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