Επιτραπέζιος εκτυπωτής HP Officejet 4500 All-in-One

Το HP Officejet 4500 Desktop All-in-One έχει σχεδιαστεί
για χρήστες οικιακών γραφείων/πολύ μικρών
επιχειρήσεων που χρειάζονται μια οικονομική συσκευή
all-in-one η οποία να προσφέρει επαγγελματικό χρώμα σε
χαμηλό κόστος ανά σελίδα και πρακτικά ενσωματωμένα
εργαλεία σάρωσης, αντιγραφής και φαξ.

Εκτυπώστε επαγγελματικό χρώμα στο χαμηλότερο
κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση με τα προϊόντα
inkjet της ίδιας κατηγορίας[1].

Απολαύστε γρήγορη εκτύπωση και μια
ολόκληρη σειρά εργαλείων και δυνατοτήτων
που βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

● Εντυπωσιάστε – δημιουργήστε αξέχαστα έγγραφα,
διαφημιστικά έντυπα, αναφορές και πολλά άλλα, σε
προσιτή τιμή.

● Εκτυπώστε και αντιγράψτε έγγραφα με ταχύτητα έως
28 ασπρόμαυρες, 22 έγχρωμες σελ/λεπτό ή
απολαύστε ταχύτητες όμοιες με αυτές ενός εκτυπωτή
laser, με έως 6 ασπρόμαυρες/4 έγχρωμες
σελ/λεπτό[4].

● Εκτυπώστε χρώμα επαγγελματικής ποιότητας στο
χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σύγκριση με τα
προϊόντα inkjet της ίδιας κατηγορίας[1].
● Εκτυπώστε 3 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες
σελίδες με τα υψηλής χωρητικότητας δοχεία μαύρης
μελάνης HP 901XL Officejet[2].
● Επιλέξτε χαρτιά με το λογότυπο ColorLok® για
εκτυπώσεις που στεγνώνουν γρήγορα.

● Ψηφιοποιήστε εικόνες για χρήση σε έντυπα
μάρκετινγκ ή σαρώστε έγγραφα αποστέλλοντάς τα
απευθείας σε email ή σε υπολογιστή δικτύου.
● Αξιοποιήστε τις επαγγελματικές λειτουργίες φαξ,
όπως το μόντεμ 33,6 Kbps, τη μνήμη 100 σελίδων
και την προβολή/αρχειοθέτηση εισερχόμενων φαξ
απευθείας στον υπολογιστή σας.

Εξασφαλίστε ευελιξία 4 σε 1 και εξαιρετική αξία
σε μία προσιτή συσκευή.
● Απολαύστε την αξία και την πρακτικότητα τεσσάρων
ισχυρών εργαλείων –έγχρωμη εκτύπωση, σάρωση,
αντιγραφή και φαξ– σε μία προσιτή, επιτραπέζια
συσκευή.
● Μειώστε τη σπατάλη χαρτιού με το HP Smart Web
Printing –εκτυπώστε μόνο το περιεχόμενο που
χρειάζεστε[3]– και εξοικονομήστε ενέργεια με ένα
all-in-one που διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR®.
● Συνδεθείτε απευθείας στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας τη θύρα Hi-speed USB 2.0 που
περιλαμβάνεται.

● Καταναλώνει λιγότερο από 1 W ενέργειας σε κατάσταση
απενεργοποίησης
● Τα αυθεντικά δοχεία HP 901 αποτελούνται έως και κατά 50% από
ανακυκλωμένο πλαστικό.
● Εξοικονομήστε χαρτί προβάλλοντας και αποθηκεύοντας τα φαξ
ηλεκτρονικά.
Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς
στην τοποθεσία μας στο web.

[1] Σε σύγκριση με inkjet AiO με φαξ < €99 από μεγάλους προμηθευτές το Q209. Εξαιρούνται τα HP Officejet 6500 και HP Officejet Pro AiO. Κόστος ανά σελίδα
OJ βάσει απόδοσης ISO με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και συνεχή εκτύπωση. Για λεπτομέρειες, δείτε www.hp.com/eur/mybusiness.
[2] Σε σύγκριση με το δοχείο μαύρης μελάνης HP 901 Officejet. Το δοχείο μαύρης μελάνης 901 XL δεν περιλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά. Δεν διατίθεται
δοχείο τριών χρωμάτων με υψηλή χωρητικότητα.
[3] Απαιτείται Microsoft I.E. 6.0-8.0.
[4] Με βάση τις σελ/λεπτό που υπολογίζονται με το πρότυπο ISO/IEC 24734. Το πρότυπο ισχύει για συσκευές inkjet και laser και εξαιρεί το πρώτο σετ
δοκιμαστικών εγγράφων.
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ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, έγχρωμο φαξ
Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Οθόνη
LCD 1 γραμμής (κείμενο)
Αριθμός δοχείων μελανιού
2 (1 μαύρης μελάνης, 1 έγχρωμης μελάνης)
Λογισμικό
Κέντρο λειτουργιών HP, HP Smart Web Printing, λογισμικό OCR από
I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Toolbar προσαρμοσμένο για
εφαρμογές HP, Shop for HP Supplies
Βασική συνδεσιμότητα
USB 2.0
Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο
Κανένα· Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο: Κανένα
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Όχι
Συμβατότητα κάρτας μνήμης
Κανένα
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
HP PCL 3 GUI, βελτιωμένο HP PCL 3
Ανάλυση εκτύπωσης
Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Aνάλυση μαύρου έως 600 x 600 dpi· Έγχρωμη
(βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi, σε
επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP με ανάλυση εισόδου 1200 x 1200
dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης
Ασπρόμαυρη (πρόχειρη): Έως 28 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (πρόχειρη): Έως
22 σελ/λεπτό; Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 6 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (ISO):
Έως 4 σελ/λεπτό
Δυνατότητες εκτύπωσης
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 215 x 610 mm); Αυτόματος
αισθητήρας χαρτιού: Όχι; Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης: Όχι
Κύκλος λειτουργίας
Μηνιαία, A4: Έως 3000 σελίδες
Ανάλυση φαξ
Ασπρόμαυρη (τυπική): 203 x 196 dpi
Ταχύτητα φαξ
3 δευτ. ανά σελίδα
χαρακτηριστικά φαξ
Φαξ: Ναι, έγχρωμη; Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Μεταχρονολογημένη
αποστολή φαξ: Ναι; Διαδοχική αποστολή φαξ: 48 τοποθεσίες
Τύπος σάρωσης/Τεχνολογία
CIS
Τρόποι σάρωσης
Πρόσοψη (Σάρωση και Αντιγραφή), λογισμικό Κέντρου λειτουργιών
Ανάλυση σάρωσης
Υλικό: Έως 1.200 x 2.400 dpi· Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi· Βελτιωμένη
ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 19200 dpi
Έκδοση Twain
Έκδοση 2.1
Βάθος Bit/Επίπεδα κλίμακας γκρι
48 bit· 256
Ανάλυση αντιγραφής
Μαύρο κείμενο και γραφικά: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 600x1200
dpi σε επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP με ανάλυση σάρωσης 600 dpi·
Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1200x1200 dpi σε επιλεγμένα
φωτογραφικά χαρτιά HP με ανάλυση σάρωσης 600 dpi
Ταχύτητα αντιγραφής
Ασπρόμαυρη (πρόχειρη): Έως 28 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (πρόχειρη)
: Έως 22 αντίγραφα/λεπτό
Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 4,5 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη
(κανονική): Έως 2 αντίγραφα/λεπτό
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων
Έως 90
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού
25 έως 400%
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
Χαρτί (inkjet, φωτογραφικό, απλό), φάκελοι, κάρτες, διαφάνειες,
σιδερότυπα χαρτιά, μέσα HP premium
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6
(114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm
Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων
77 x 102 έως 216 x 762 mm
Υποστηριζόμενο βάρος μέσων
A4, φάκελοι: 70 έως 90 g/m² κάρτες: έως 200 g/m², φωτογραφικό
χαρτί: έως 280 g/m²·
Συνιστώμενο βάρος μέσων: 70 έως 280 g/m²
Χειρισμός Χαρτιού Βασικός
Δίσκος εισόδου 100 φύλλων· Δίσκος εξόδου 20 φύλλων·
εξοπλισμός/Είσοδος
Επιλογές διπλής όψης: Καμία (δεν υποστηρίζεται)· Τροφοδότης φακέλων:
Όχι· Τυπικοί δίσκοι χαρτιού: 1·
Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 100
φύλλα, Έως 20 φύλλα ετικέτες, Έως 20 φύλλα φωτογραφικό χαρτί, Έως
25 φύλλα διαφάνειες, Έως 40 κάρτες, Έως 15 φάκελοι
Χωρητικότητες εξόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου: Έως 20 φύλλα;
Έως 20 φύλλα ετικέτες; Έως 25 φύλλα διαφάνειες; Έως 40 κάρτες; Έως
15 φάκελοι
Μνήµη
Βασική: 64 MB· Μέγιστο: 64 MB
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Υπολογιστής: Windows® 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit
(x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit)/2 GB (64 bit), 1100 MB ελεύθερος
χώρος στον σκληρό δίσκο, Internet Explorer 8.0. Windows Vista®:
επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 512
MB, 1150 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, Internet Explorer
7.0. Windows® XP (32 bit) (SP1): επεξεργαστής Intel Pentium II ή
Celeron, μνήμη RAM 512 MB, 790 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό
δίσκο, Internet Explorer 6.0, δυνατότητα για Windows® 7. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/windows7. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμες. Για Windows® XP (SP1) Starter Edition, Windows
Vista® Starter Edition, Windows® 7 Starter Edition, είναι διαθέσιμα μόνο
το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης
και η Εργαλειοθήκη.·
Mac: Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: επεξεργαστής PowerPC
G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη 256 MB, 500 MB ελεύθερος χώρος στον
σκληρό δίσκο. *Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από τη
διεύθυνση: http://www.hp.com/support
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Windows® 7*, x64*. Windows Vista®, x64*. Microsoft® Windows®
XP Professional, XP Home. Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**. Linux.
*Δυνατότητα για Windows® 7, ** Πληροφορίες υποστήριξης διαθέσιμες
στη διεύθυνση http://www.hp.com/support
Πιστοποίηση ENERGY STAR
Ναι
Λειτουργίες

Τεχνολογία εκτύπωσης

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:5 έως 40°C
Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας:15 έως 32º C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης:15 έως 32º C
Συνιστώμενο εύρος υγρασίας λειτουργίας:15 έως 85% σχετική υγρασία
Όρια υγρασίας λειτουργίας:15 έως 85% σχετική υγρασία
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας:15 έως 85% σχετική υγρασία
Θόρυβος
Εκπομπές ακουστικής ισχύος:7,0 B(A) (πρόχειρη εκτύπωση)
Εκπομπές έντασης ήχου:56 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση)
Ισχύς
Τύπος τροφοδοτικού:Εξωτερική
Απαιτήσεις ισχύος:Tάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος:17 W μέγιστη, 9,6 W μέγιστη (ενεργός), 3,0 W
μέγιστη (σε κατάσταση αναμονής), 2,8 W μέγιστη (σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας), 0,4 W μέγιστη (απενεργοποιημένος)
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ:433,5 x 401,5 x 169 mm
Βάρος προϊόντος
5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
Εκτυπωτής, φαξ, σαρωτής και αντιγραφικό HP Officejet 4500 Desktop
All-in-One, δοχείο μαύρης μελάνης HP 901 Officejet, δοχείο μελάνης
τριών χρωμάτων HP 901 Officejet, λογισμικό και οδηγός χρήσης
εκτυπωτή σε CD-ROM, τροφοδοτικό AC και καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές
εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές
νομικές απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης
Προϊόν Κίνας
Αναλώσιμα
CC653AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 901 Officejet
CC654AE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 901XL Officejet
CC656AE Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 901 Officejet
C6818A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί HP Inkjet - 50 φύλλα/A4/210
x 297 mm
CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φ./A4/210 x 297 mm
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης UG072E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG196E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG245E HP Care Pack, υπηρεσία επιστροφής στη βάση, 3 έτη.
(UG245E: Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία,
Ουγγαρία. UG072E/UG196E: υπόλοιπη Ευρώπη).
Περιβάλλον λειτουργίας

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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