
Fişa de date

Imprimantă HP DeskJet 2320 All-in-
One
Conectează, imprimă, scanează şi copiază

Cel mai simplu mod de a obţine imprimările
esenţiale. Datorită configurării fără probleme de
pe PC şi imprimării fiabile, îţi satisfaci nevoile
zilnice de imprimare, scanare şi copiere cu o
imprimantă accesibilă. Utilizezi aplicaţia HP
Smart pentru configurare simplă şi eşti gata să
începi lucrul.

Imprimantă cu capabilităţi de securitate dinamică. Concepută
pentru a fi utilizată cu cartuşe care utilizează numai circuite
electronice originale HP. Cartuşele cu circuite electronice
modificate sau care nu provin de la HP pot să nu funcţioneze, iar
cele care funcţionează în prezent pot să nu funcţioneze în viitor.
Aflaţi mai multe la: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Aspecte importante

Fă totul la un preţ mic. Imprimă. Copiază. Scanează.

Configurare simplă de la PC

Calitatea pe care puteţi conta
Viteză de imprimare de 7,5/5,5 ppm (alb-negru/color)

Capacitate de intrare de 60 coli/capacitate de ieşire de 25
coli

Fă totul la un preţ mic

Obţineţi performanţe polivalente la imprimare, scanare şi copiere.

Contează de fiecare dată pe imprimate de înaltă calitate, de la furnizorul de
imprimante numărul 1 în lume.
Produsele HP obţin rezultate mai bune împreună, oferind o experienţă de
imprimare optimă.

Configurare simplă de la PC
Începi rapid lucrul datorită configurării simple. Utilizează aplicaţia HP Smart
pentru configurare prin USB, în câţiva paşi simpli.

Conectează uşor imprimanta la computer utilizând portul USB încorporat.

Obţii rapid imprimările zilnice dorite. Această imprimantă produce documente la
viteză mare.

Calitatea pe care puteţi conta

Cartuşele de cerneală originale HP asigură text negru intens şi imagini vibrante
în toate documentele.

Imprimi mai multe pagini şi înlocuieşti cartuşele mai rar cu cartuşele HP
originale de mare capacitate.

1

2

1

3

4



Fişa de date | Imprimantă HP DeskJet 2320 All-in-One

Specificaţii tehnice

Note de subsol
 Necesită descărcarea aplicaţiei HP Smart. Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, vezi http://hp.com/go/mobileprinting. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză. Este necesar

accesul la Internet, care trebuie achiziţionat separat.
 Pe baza livrărilor din trimestrul 1 din 2019 din Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® de la IDC, ediţia din trimestrul 1 din 2019. Include livrările tuturor dispozitivelor de imprimare (imprimante inkjet, imprimante laser,

copiatoare şi dispozitive multifuncţionale, inclusiv unităţi de producţie).
 Cablu USB neinclus; se cumpără separat.
 Comparativ cu cartuşele de cerneală originale HP de capacitate standard. Cartuşele de cerneală de capacitate extinsă nu sunt incluse; se cumpără separat. Pentru mai multe informaţii, consultă http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

© Copyright 2020 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 fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest document.
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Funcţii Imprimare, copiere, scanare

Tehnologie de imprimare HP Thermal Inkjet

Viteză de imprimare Negru (A4, ISO): Până la 7,5 ppm; Color (A4, ISO):
Până la 5,5 ppm; Draft negru (A4): Până la 20 ppm;
Draft color (A4): Până la 16 ppm

Prima pagină evacuată Alb-negru (A4, pregătit): În numai 15 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 de funcţionare lunar Până la 1000 pagini A4; Volum de pagini lunar
recomandat: 50–100

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Duplex manual

Limbaje de imprimare standard HP PCL 3 GUI

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 3 mm, Jos: 14,5 mm,
Stânga: 3 mm, Dreapta: 3 mm; Suprafaţă maximă
de imprimare: 216 x 355 mm

Imprimare fără margini Nu

Număr de consumabile 2 (negru, tricolor)

Multitasking acceptat Nu

Imprimare duplex Manual (este asigurat suport în driver)

Viteză de copiere Negru (A4, ISO): Până la 6 cpm; Color (A4, ISO):
Până la 3 cpm

Specificaţii copiator Mărire automată; Număr maxim de copii: Până la 9
copii; Rezoluţie copie: Până la 600 x 300 dpi

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

Specificaţii scaner Tip scaner: Plan; Moduri de intrare scanare: Scanare
de la panoul frontal; Versiune TWAIN: Versiunea
2.1; Dimensiune maximă de scanare (masă plană,
ADF): 216 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare:
Până la 1200 dpi

Suprafaţă scanabilă Dimensiune maximă suport (suport plat): 216 x
297 mm;

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri
de gri

24 biţi / 256

Transmitere digitală Standard: Nu;

Conectivitate Standard: 1 USB 2.0 de mare viteză;

Wireless Nu

Capabilitate de imprimare mobilă Capabilitatea de imprimare mobilă nu este
acceptată

Capabilităţile reţelei Fără

Memorie Standard: Memorie integrată; Maxim: SDRAM de
128 MB, flash de 32 MB

Numărul tăvilor pentru hârtie Standard: 1; Maxim: 1

Tipuri suport Hârtie simplă, hârtie foto, hârtie pentru broşuri

Dimensiune suport Particularizate (metric): 89 x 127 – 215 x 279 mm
Acceptate (metric): A4; B5; A6; plic DL

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

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 Windows 10, 7

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 10, 7: procesor de 1 GHz pe 32
biţi (x86) sau pe 64 biţi (x64), 2 GB de spaţiu
disponibil pe hard disk, conexiune de Internet, port
USB, Internet Explorer

Software inclus Software pentru imprimantă HP, disponibil online

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 425 x 370 x 249 mm;
Maxim: 425 x 523,8 x 249 mm;

Dimensiuni pachet (L x I x î) 475 x 191 x 354 mm

Greutate imprimantă 3,42 kg

Greutate pachet 4,45 kg

Mediu de funcţionare Umiditate: 20 - 80% RH

Condiţii de depozitare Temperatură: -40–60 °C
Umiditate: 5 – 90% umidit. rel. (fără condensare)

Acustică Emisii de putere acustică: 6,2 B(A)

Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a. (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz);
Consum: 0,05 waţi (oprit), 1,83 waţi (pregătit), 0,83
waţi (repaus), 0,05 waţi (oprire automată);
Tip sursă de alimentare: Internă;

Certificări EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Clasa 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
SEPA; CECP

Ţara de origine Fabricat în China

Panou de control 5 butoane (Anulare, Reluare, Copiere color, Copiere
monocrom, Alimentare); 2 indicatoare luminoase cu
LED (Cerneală color şi cerneală neagră)

Ce se găseşte în cutie 7WN42B: Imprimantă HP DeskJet 2320 All-in-One;
cartuş iniţial HP 305 Negru; cartuş iniţial HP 305
Tricolor; pliant cu reglementări; ghid de configurare;
ghid de referinţă; cablu de alimentare. Pentru
informaţii despre volumul de cerneală şi
capacitatea în pagini, vizitează
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Consumabile 3YM60AE Cartuş de cerneală original HP 305
tricolor
3YM61AE Cartuş de cerneală original HP 305 negru
3YM62AE Cartuş de cerneală original de capacitate
extinsă HP 305XL negru
3YM63AE Cartuş de cerneală original de capacitate
extinsă HP 305XL tricolor
6ZA94AE Pachet cu 2 cartuşe de cerneală originale
de capacitate extinsă HP 305XL negru/tricolor

Service şi asistenţă UG187E – HP Care Pack cu înlocuire standard
pentru imprimante multifuncţionale, 3 ani
UG062E – HP Care Pack cu înlocuire în ziua
următoare pentru imprimante multifuncţionale, 3
ani
UG235E – HP Care Pack cu asistenţă cu returnare la
depozit pentru imprimante multifuncţionale, 3 ani
(Servicii UG187E disponibile în toate ţările EMEA
exceptând Orientul Mijlociu, Marea Adriatică, Africa,
Africa de Sud, Israel, Slovenia, Turcia, UG062E -
disponibile în Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia,
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia,
Republica Cehă, România, Slovacia, Spania, Suedia,
Marea Britanie UG235E - disponibile în Marea
Adriatică, Africa, CSI, EEM, Israel, Orientul Mijlociu,
România, Africa de Sud, Turcia)

Garanţie Un an garanţie limitată pentru hardware. Opţiunile
de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de
produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legale locale.
Consultă http://www.hp.com/support pentru detalii
despre opţiunile de servicii şi asistenţă HP
premiate, aplicabile pentru ţara/regiunea ta.
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