
Mobilní tiskárna HP Officejet 100

Mobilní tiskárna HP Officejet 100 je určena pro mobilní
specialisty, kteří vyžadují tisk dokumentů v profesionální
kvalitě přímo z vybraných notebooků s technologií
Bluetooth®, inteligentních telefonů a dalších mobilních
zařízení.

1Notebook či netbook musí být vybaveny technologií Bluetooth®. Včetně telefonů se systémem Windows Mobile®. Další poplatek je vyžadován u nezávislého
poskytovatele služeb pro inteligentní telefony BlackBerry, Palm OS® a Nokia Symbian.
2Není součásti dodávky, nutno zakoupit samostatně.

● Automaticky vypne napájení za účelem šetření energie a prodloužení životnosti baterie.
● Originální kazety HP 337/343 obsahují až 50 % recyklovaného materiálu.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®
Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Více informací najdete na našich webových
stránkách.

Zůstaňte produktivní i na cestách díky této štíhlé
a stylové mobilní tiskárně.1

● Tiskněte, kdy se vám to hodí – na letišti, v hotelu
nebo na jednání – pomocí integrovaného připojení
Bluetooth®.1

● Buďte produktivní, když to potřebujete – obsažená
lithium-iontová baterie umožňuje tisk až 500 stran při
plném dobití.

● Výsledků dosáhnete rychle díky rychlostem tisku až
22 str./min černobíle a 18 str./min barevně a tisku v
laserové kvalitě (ISO/IEC 24734) až 5 str./min
černobíle a 3,5 str./min barevně.

● S volitelnými originálními inkoustovými kazetami HP s
vysokou kapacitou vydržíte tisknout déle.2

Tiskněte přímo z řady mobilních zařízení včetně
vybraných notebooků a mobilních telefonů.1

● Pomocí technologie Bluetooth® můžete tisknout
bezdrátově z vybraných notebooků, inteligentních
telefonů a mobilních telefonů.1

● Se svým mobilním zařízením dokážete více – tiskněte
dokumenty v profesionální kvalitě, i když jste mimo
pracoviště.1

● Tiskněte přímo z telefonů Windows Mobile® a
inteligentních telefonů BlackBerry, Palm OS® a Nokia
Symbian.1

● Tiskněte z různých operačních systémů Windows® a
Macintosh.

Výkon, na který se můžete spolehnout –
navrženo pro snadný a spolehlivý mobilní tisk.
● Snadný a spolehlivý tisk – intuitivní ovládací panel a
odolná kontrukce otestovaná při pádu pro náročné
podmínky.

● Sledujte životnost baterie pomocí kontrolky na
předním panelu a rychle se odpojte pomocí
vypínače Bluetooth®.

● Dobíjení a napájení pomocí dodávaného adaptéru
střídavého proudu HP Smart 65 W – je vhodné i pro
váš notebook HP, takže nepotřebujete další
adaptéry.

● Bezstarostný tisk vícestránkových dokumentů – do
vestavěného zásobník papíru lze vložit až 50 listů



Mobilní tiskárna HP Officejet 100

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Tisková technologie Termální inkoustový tisk HP
Rozlišení při tisku Černobíle (nejlepší): Až 600 x 600 dpi (při tisku z počítače); 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)

Rychlost tisku Černá (koncept): Až 22 str./min; Barevně (koncept): Až 18 str./min
Černá (normální): Až 5 str./min; Barevně (normální): Až 3,5 str./min
Černobíle (nejlepší): Až 1 str./min; Černá (ISO): Až 5 str./min; Barevně
(ISO): Až 3,5 str./min

Možnosti tisku Tisk bez okrajů: Ano (až 10 x 15 cm)
Standardní tiskové jazyky HP PCL 3 GUI
Kompatibilní typy inkoustů Na bázi barviva (barevné); Na bázi pigmentu (černá)
Standardní připojitelnost 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 PictBridge; 1 rozhraní Bluetooth
Připravenost k provozu v síti Standardní (Bluetooth)
Podpora bezdrátového připojení Ano, Bluetooth
Ovládací panel 4 tlačítka na předním panelu (zrušit, vypínač napájení, obnovit, vypínač

Bluetooth); 5 kontrolek LED (dobíjení baterie, černá/barevná kazeta,
napájení, Bluetooth, úroveň nabití baterie)

Provozní zátěž (měsíční, A4) Až 500 stran
Podporované typy médií Papír (pro inkoustový tisk, fotografický, běžný), karty (pohlednice, kartotéční

lístky), obálky, štítky, brožury
Podporované formáty médií A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL
Zákaznické velikosti médií 76 x 102 to 216 x 356 mm
Podporovaná gramáž médií Zásobník 1: 60 až 90 g/m² (běžná média); 75 až 90 g/m² (obálky); až

200 g/m² (karty)
Manipulace s papírem Vstupní zásobník na 50 listů, přímá dráha průchodu papíru

Možnosti duplexního tisku: Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Standardní paměť 64 MB
rychlost procesoru 220 MHz
Kompatibilní operační systémy Windows® 7; Windows Vista® (x32 a x64); Microsoft® Windows® XP

Professional x32, 2000, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.5
nebo vyšší, Windows Mobile® 5.0, 6.x pro Pocket PC, Linux (viz
http://www.hplip.net)

Minimální požadavky na systém Počítač: Windows® 7: 1GHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
procesor; 1 GB (32bitová) nebo 2 GB (64bitová) paměti RAM, 1,0 GB
místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu,
port USB; Windows Vista®: 800 MHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
procesor; 512 MB paměti RAM, 900 MB místa na pevném disku, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB; Microsoft®
Windows® XP (32bitový) Service Pack 2: procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® nebo kompatibilní typ; 233 MHz nebo vyšší; 512 MB paměti
RAM, 500 MB místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo
připojení k Internetu, port USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel®
Core, 300 MB volného místa na pevném disku

Dodávaný software Lišta BING, Desktop SureSupply
Rozměry produktu š x h x v: 348 x 175 x 84 mm
hmotnost produktu 2,3 kg (2,5 kg s baterií)
Napájení Typ zdroje napájení: Externí univerzální zdroj napájení

Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 90 až 132 V stř., 47 až 63 Hz;
180 až 264 V stř., 47 až 63 Hz
Spotřeba: Max. 40 W, 15 W (aktivní), 5,8 W (pohotovostní režim), 2,6 W
(úsporný režim), 0,34 W (vypnuto)

Akustické vlastnosti Akustický výkon: 5,8 B(A) (nejlepší); 6,3 B(A) (normální); 6,5 B(A) (rychlý
koncept)
Akustický tlak: 50 dB(A) (nejlepší); 55 dB(A) (normální); 58 dB(A) (rychlý
koncept)

Provozní prostředí Rozsah provozních teplot: 0 až 55 ºC
Doporučená provozní teplota: 15 až 32 °C
Rozsah skladovacích teplot: -40 až 60 °C
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 20 až 90 % RH
Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 95 % RV
Rozsah doporučené provozní vlhkosti: 15 až 90 % RH

Certifikáty EU (Směrnice EMC); Osvědčení o bezpečnosti: V souladu s normou IEC
950; uvedeno na bezpečnostním seznamu UL; v souladu se směrnicemi EU
LVD a EN 60950; schváleno GS; Rusko (GOST); ENERGY STAR: ano

Co je obsaženo v krabici CN551A Mobilní tiskárna HP Officejet 100 (L411a), černá inkoustová
tisková kazeta HP 337, tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP 343,
lithium-iontová baterie, úvodní disk CD/instalační příručka, Adaptér
střídavého proudu HP Smart 65 W

Záruka Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a
podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Příslušenství CQ775A Baterie mobilní tiskárny HP Officejet
Q6282A Brašna na mobilní tiskárnu a notebook HP
ED494AA Síťový inteligentní adaptér HP 65 W
XW576AA Luxusní kufřík na 4 kolečkách HP

Spotřební materiál C8765EE Černá inkoustová tisková kazeta HP 338
450 stran*
C9363EE Tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP 344
560 stran*
C9364EE Černá inkoustová tisková kazeta HP 337
400 stran*
C8766EE Tříbarevná inkoustová tisková kazeta HP 343
330 stran*
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/pageyield nebo na obalu produktu

Možnosti služeb a podpory UG196E HP Care Pack a standardní výměna pro tiskárny Officejet, 3 roky
UG072E HP Pack a výměna následující pracovní den pro tiskárny Officejet,
3 roky
UG245E HP Care Pack a služba vrácení do servisu pro tiskárny Officejet, 3
roky. (UG196E: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko,
Itálie, Nizozemsku, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Spojené království. UG072E: stejně jako UG196E a Česká republika,
Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko. UG245E: Pouze Pobaltí, Bulharsko,
Česká republika, francouzská zámořská území, země regionu EEM, Kypr,
Maďarsko, Izrael, Malta, státy střední Asie (MEMA), Moldavsko, Polsko,
Rumunsko, Jižní Afrika, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko).

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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