Imprimantă HP Officejet 4500 Wireless All-in-One

Echipamentul HP Officejet 4500 Wireless All-in-One este
conceput pentru utilizatorii din birouri de domiciliu sau
din microîntreprinderi care au nevoie de un dispozitiv
convenabil pregătit să funcţioneze în reţea, care oferă
culori profesionale la un cost redus pe pagină şi
comoditatea instrumentelor încorporate pentru scanare,
copiere şi fax.
Imprimaţi profesional în culori pentru cel mai mic
preţ pe pagină în comparaţie cu produsele inkjet
din aceeaşi clasă1.

Beneficiaţi de imprimare rapidă şi de o întreagă
gamă de instrumente şi caracteristici de
îmbunătăţire a productivităţii.

● Obţineţi impact – produceţi documente memorabile,
pachete, rapoarte şi altele la un preţ convenabil.

● Imprimaţi şi copiaţi documente cu până la 28 ppm
alb-negru, 22 ppm color sau obţineţi viteze
echivalente cu ale unei imprimante laser cu până la
6 ppm alb-negru/4 ppm color5.

● Imprimaţi color la calitate profesională pentru cel
mai mic preţ pe pagină în comparaţie cu produsele
inkjet din aceeaşi clasă1.
● Obţineţi de 3 ori mai multe pagini imprimate
alb-negru utilizând cartuşe de cerneală neagră
Officejet HP 901XL de mare capacitate3.
● Alegeţi hârtie cu sigla ColorLok® pentru rezultate cu
uscare rapidă.

Obţineţi versatilitate 4-în-1 şi o valoare excelentă
– plus comoditatea lucrului în reţea wireless,
încorporată2.

● Lăsaţi documente cu mai multe pagini să fie trimise
prin fax, scanate şi copiate utilizând alimentatorul
automat de documente pentru 20 de coli.
● Digitizaţi imaginile pentru materialele de marketing
sau scanaţi documente direct către e-mail sau un
computer din reţea.
● Profitaţi de caracteristicile fax pentru afaceri, care
includ modem de 33,6 Kbps şi memorie de 100 de
pagini, şi vizualizaţi/arhivaţi faxurile primite direct
pe PC.

● Partajaţi fiabilitatea şi performanţa HP pe mai multe
computere utilizând interfaţa de reţea wireless
802.11g încorporată2.
● Beneficiaţi de valoarea şi comoditatea a patru
instrumente – imprimare color, scanare, copiere şi
fax – într-un dispozitiv convenabil de birou.
● Reduceţi hârtia irosită, cu HP Smart Web Printing –
imprimaţi numai conţinutul care vă trebuie4 – şi
economisiţi energie cu un echipament multifuncţional
certificat ENERGY STAR®.
● Conectaţi-vă direct la computer utilizând portul USB
2.0 de mare viteză inclus.

● În modul oprit, consumă mai puţin de 1 W de energie
● Cartuşele HP 901 originale conţin până şa 50% plastic reciclat.
● Economisiţi hârtia prin vizualizarea şi stocarea electronică a
faxurilor.

Certificat ENERGY STAR®

Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi
consumabilele de imprimare. Aflaţi cum pe site-ul nostru Web.

1 Comparativ cu echipamente inkjet AiO cu fax <€99 de la furnizori importanţi la data Q209; exclude echipamentele AIO HP Officejet 6500 şi HP Officejet
Pro. Consum de energie pentru OJ bazat pe randament ISO cu cartuşe de capacitate maximă, la imprimare continuă; pentru detalii, vizitaţi
www.hp.com/eur/mybusiness.

2 Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces.

3 Comparativ cu cartuşul de cerneală Officejet HP 901 negru; Cartuşul 901 XL nu este inclus, se achiziţionează separat; niciun cartuş tricolor de mare
capacitate disponibil.

4 Necesită Microsoft I.E. 6.0-8.0.

5 Se bazează pe numărul de ppm stabilit conform ISO/IEC 24734. Standardul se aplică produselor inkjet şi laser şi exclude primul set de documente de test.
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SPECIFICAŢII TEHNICE
Funcţii
Tehnologie de imprimare
Ecran
Număr de cartuşe de imprimare
Software

Conectivitate standard
Pregătit pentru folosire în reţea
Capabilitate wireless
Compatibilitate card de memorie
Limbaje de imprimantă standard
Rezoluţie de imprimare
Viteză de imprimare
Capabilităţi de imprimare
Volum de lucru
Rezoluţie fax
Viteză fax
facilităţi fax
Tip scanare/Tehnologie
Moduri de intrare scanare
Rezoluţie de scanare
Versiune TWAIN
Adâncime biţi/Nivele de gri
Rezoluţie copie

Viteză de copiere
Număr maxim de copii
Redimensionarea copierii
Tipuri suport acceptate
Dimensiuni de suporturi acceptate
Dimensiuni suporturi personalizate
Greutate acceptată pentru suporturi

Manipulare standard hârtie/intrare

Memorie
Cerinţe minime de sistem

Sisteme de operare compatibile

Certificat ENERGY STAR

Imprimaţi, copiaţi, scanaţi, trimiteţi/primiţi faxuri color
HP Thermal Inkjet
LCD cu 1 linie (text)
2 (câte 1 negru, tricolor)
HP Solution Center, HP Smart Web Printing, software OCR de la I.R.I.S, HP
Document Manager 2.0, Yahoo! Bară de instrumente particularizată pentru
HP, Shop for HP Supplies
USB 2.0; wireless 802.11b/g
Standard (WiFi 802.11b/g încorporat); Capabilităţile reţelei: Standard
(WiFi 802.11b/g încorporat)
Da, cu wireless 802.11 b/g încorporat
Nimic
HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 îmbunătăţit
Negru (optim): Până la 600 x 600 dpi randerizat, alb-negru; Culoare
(optim): Până la 4800 x 1200 dpi
Negru (ciornă): Până la 28 ppm; Color (ciornă): Până la 22 ppm; Negru
(ISO): Până la 6 ppm; Color (ISO): Până la 4 ppm
Imprimare fără chenar: Da (până la 215 x 610 mm); Senzor automat de
hârtie: Nu; Imprimare directă acceptată: Nu
Lunar, A4: Până la 3000 pagini
Negru (standard): 203 x 196 dpi
3 s pentru o pagină
Fax: Da, color; Reapelare automată: Da; Expediere programată fax: Da;
Difuzare fax: 48 locaţii
Plan, ADF; CIS
Panou frontal (scanare şi copiere), Software Solution Center
Hardware: Până la 1200 x 2400 dpi; Optic: Până la 1200 dpi; Rezoluţie
îmbunătăţită a scanării: Maximum 19200 dpi
Versiunea 2.1
48 biţi; 256
Text şi imagini în negru: Până la 600 x 1200 dpi optimizaţi pe anumite
hârtii foto HP cu scanare la 600 dpi; Color: Până la 1200 x 1200 dpi
optimizaţi pe anumite hârtii foto HP cu scanare la 600 dpi
Negru (ciornă): Până la 28 cpm; Color (ciornă): Până la 22 cpm
Negru (normal): Până la 4,5 cpm; Color (normal): Până la 2 cpm
Până la 90
25 la 400%
Hârtie (inkjet, foto, simplă), plicuri, cartele, folii transparente, materiale
pentru transfer termic, suporturi premium HP
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
77 x 102 – 216 x 762 mm
A4, plicuri: 70 - 90 g/m²; carduri: până la 200 g/m²; hârtie foto: până la
280 g/m²;
Greutate recomandată pentru suporturi: 70 – 280 g/m²
Tavă de intrare pentru 100 de coli, alimentator automat de documente
pentru 20 de coli; tavă intrare de 20 coli;
Opţiuni duplex: Niciunul (neacceptat); Alimentator de plicuri: Nu; Tăvi de
hârtie standard: 1;
Capacităţi de intrare: Capacitate maximă de intrare: Până la 100 de coli,
Până la 20 de coli etichete, Până la 20 de coli hârtie foto, Până la 25 de
coli folii transparente, Până la 40 de cartele, Până la 15 plicuri
Capacităţi de ieşire: Capacitate maximă de ieşire: Până la 20 de coli;
Până la 20 de coli etichete; Până la 25 de coli folii transparente; Până la
40 de cartele; Până la 15 plicuri
Standard: 32 MB; Maxim: 32 MB
PC: Windows® 7: procesor de 1 GHz, 32 de biţi (x86) sau 64 de biţi
(x64), 1 GB RAM (32 biţi)/2 GB RAM (64 biţi), 1100 MB spaţiu liber pe
hard disk, Internet Explorer 8.0; Windows Vista®: procesor de 800 MHz,
32 de biţi (x86) sau 64 de biţi (x64), 512 MB RAM, 1150 MB spaţiu liber
pe hard disk, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 biţi) (SP1): procesor
Intel Pentium II sau Celeron, 512 MB RAM, 790 MB spaţiu liber pe hard
disk, Internet Explorer 6.0; pregătit pentru Windows® 7. Pentru informaţii
suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/windows7. Este posibil ca
unele caracteristici să nu fie disponibile. Pentru Windows® XP (SP1) Starter
Edition, Windows Vista® Starter Edition, Windows® 7 Starter Edition sunt
disponibile numai driverul de imprimantă, driverul de scanare şi Toolbox.;
Mac: Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: Procesor PowerPC G4, G5
sau Intel® Core, memorie de 256 MB, 500 MB spaţiu liber pe hard disk;
*Software-ul este disponibil pentru descărcare de la:
http://www.hp.com/support
Windows® 7*, x64*; Windows Vista®, x64*; Microsoft® Windows® XP
Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux.
*Pregătit pentru Windows® 7, ** Informaţii de asistenţă disponibile de la
http://www.hp.com/support
Da

Mediu de funcţionare

Acustică
Alimentare curent

Dimensiunile produsului
Greutate produs
Ce se găseşte în cutie

Garanţie
Ţara de origine
Consumabile

Opţiuni de service şi asistenţă

Temperatură de funcţionare:5 la 40º C
Temperatură de funcţionare recomandată:15 la 32º C
Variaţie temperatură stocare:15 la 32º C
Umiditate recomandată pt. funcţionare:15 - 85% RH
Umiditate de funcţionare:15 - 85% RH
Interval de umiditate pt. nefuncţionare:15 - 85% RH
Emisii de putere acustică:7,0 dB (A) (imprimare ciornă)
Emisii de presiune acustică:56 dB (A) (imprimare ciornă)
Tip sursă de alimentare:Extern
Cerinţe de alimentare:Tensiune de intrare 100 - 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consum de energie:Maxim 17 W, maxim 9,6 W (activ), maxim 3,0 W
(standby), maxim 2,8 W (economic), maxim 0,4 W (oprit)
l x a x î:433,5 x 401,5 x 216,7 mm
5,9 kg
Imprimantă, fax, scaner, copiator HP Officejet 4500 Wireless All-in-One,
cartuş de cerneală Officejet HP 901 negru, cartuş de cerneală Officejet HP
901 tricolor, software pentru imprimantă şi ghidul utilizatorului pe
CD-ROM, adaptor de alimentare c.a. şi cablu de alimentare
Un an garanţie standard limitată pentru hardware. Garanţia şi opţiunile de
asistenţă variază în funcţie de produs şi reglementările legislative locale.
Produs în China
CC653AE Cartuş de cerneală Officejet HP 901 negru
CC654AE Cartuş de cerneală Officejet HP 901XL negru
CC656AE Cartuş de cerneală Officejet HP 901 tricolor
C6818A Hârtie inkjet HP Professional lucioasă - 50 de coli/A4/210 x
297 mm
CHP210 Hârtie HP pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm
UG195E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire standard pentru imprimante
Officejet
UG071E HP Care Pack, 3 ani, înlocuire în ziua următoare pentru
imprimante Officejet
UG244E HP Care Pack, 3 ani, asistenţă cu returnare la depozit pentru
imprimante Officejet. (UG195E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania,
Suedia, Elveţia, Marea Britanie. UG071E: la fel ca UG195E plus
Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UG244E: Numai
ţările baltice, Bulgaria, Republica Cehă, Dom Tom, EEM, Cipru, Ungaria,
Israel, Malta, MEMA, Moldova, Polonia, România, Africa de Sud, Rusia,
Slovacia, Slovenia, Turcia).

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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