Tiskárna All-in-One HP Photosmart C4480

Skvělé fotografie, dokumenty a webové stránky, navíc možnost kopírování a skenování, vše
v jednom cenově dostupném zařízení. Tiskněte krásné fotografie bez použití počítače,
vytvářejte rychlé barevné kopie a skenujte dokumenty do počítače. To vše – a ještě víc.
Multifunkční zařízení – tiskárny, skenery a kopírky v jednom – HP Photosmart C4480 je určena lidem, kteří chtějí mít možnost
tisknout vše od dokumentů přes webové stránky až po fotografie – a ocení možnost skenovat a kopírovat na tom samém
kompaktním zařízení.
Tiskněte, skenujte a kopírujte dokumenty, fotografie a další pomocí jednoho všestranného zařízení.
Neomezujte se na tisk – užijte si také možnosti skenovat a kopírovat pomocí tohoto skladného multifunkčního zařízení. Výběr
všestrannosti neznamená ústupky v oblasti kvality. Tiskněte s inkousty HP Vivera dokumenty v laserové kvalitě, fotografie ve
studiové kvalitě – můžete si vybrat dokonce i volitelné inkousty 6 barev1 a dosáhnout profesionální kvality tisku. Díky rychlosti
tisku až 30 str./min v černé, 23 str./min v barvách získáte i rychlejší kopírování. Pomocí skeneru převádějte fotky a dokumenty
do digitální podoby pro účely sdílení nebo bezpečného uchování.
Cenově dostupné multifunkční zařízení s velkým výběrem inkoustových kazet představující vysokou užitnou hodnotu.
Užijte si toho nejlepšího s multifunkčním zařízením, které není jen dostupné, ale i velmi efektivní. Inkoustové kazety HP jsou
například navrženy tak, abyste ušetřili inkoust a peníze. Můžete si vybrat i náhradní kazety, které nejlépe vyhovují vašim
potřebám. Velkokapacitní kazety1 zvládnou až trojnásobné množství tiskových úloh2 a o to méně budete měnit kazety. Se
zařízením odpovídajícím klasifikaci Energy Star udržíte navíc své provozní náklady pod kontrolou.
Přesvědčte se, co vše dokážete s jednoduše použitelnými technologiemi HP.
Vše na tomto multifunkčním zařízení HP bylo navrženo pro snadnější dokončení práce. Chcete tisknout fotografie bez nutnosti
použití osobního počítače? Vložte prostě paměťovou kartu a na 3,8cm displeji vyberte požadované fotky. Tisknete hodně
webových stránek? Technologie HP Smart Web Printing přizpůsobí velikost webových stránek formátu papíru. K dispozici je
automatický senzor papíru, který optimalizuje nastavení, a dokonce i aplikace usnadňující úpravu, tisk a sdílení fotek. Snazší už
to opravdu být nemůže.
1 Není součástí dodávky, prodává se samostatně

2 V porovnání s černou inkoustovou kazetou HP 350 a tříbarevnou inkoustovou kazetou HP 351.
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Termální inkoustový tisk HP
C4480: LCD displej 3,8 cm (barevná grafika)
Na bázi barviva (barevný), pigmentový (černý)
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 30 str./min
Až 8,9 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 23 str./min
Až 5,3 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 25 s
Již za 49 s
(fotografický papír):
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit podle konfigurace systému, softwarového
programu a složitosti dokumentu.
Černá: Rozlišení až 1 200 dpi v černé při tisku z počítače, Barva: Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až
4 800 x 1 200 dpi při tisku z počítače a vstupním rozlišení 1 200 dpi
Ano (až do panoramatických, A4 a dalších formátů)
HP PCL 3 GUI
Rozlišení: Optické: Až 1 200 dpi; Hardware: Až 1 200 x 2 400 dpi; Rozšířené: Až 19 200 dpi
Maximální velikost dokumentu: 215 x 297 mm
Rychlost skenování: Barevná fotografie 10 x 15 cm do aplikace Microsoft® Word: méně než 48 s; převod celé stránky textu
(OCR) do aplikace Microsoft® Word: méně než 22 s; náhled: méně než 13 s (rychlost skenování se může měnit v závislosti na
složitosti dokumentu)
Typ: Ploché provedení; Bitová hloubka: 48bitové; Twain verze: Mac: Verze 1.8; Windows®: Verze 1.9; Technologie skenování:
CIS; Odstíny šedé barvy (šedá škála): 256
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 30 kopií/min
Až 7,7 kopií/min
Až 0,7 kopií/min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 23 kopií/min
Až 7,7 kopií/min
Až 0,7 kopií/min
Rozlišení: Černá: Až 600 dpi; Několik kopií: Až 50; Zmenšit/zvětšit: 50 až 400 %
Až 1000 stran za měsíc
Žádné
Papír (běžný, inkoustový, fotografický), obálky, fólie, štítky, karty, média HP premium, nažehlovací fólie
ano
Standardní: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6
(105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, vlastní: 77 x 127 až 215 x 610 mm
A4: 70 až 90 g/m², obálky HP: 70 až 90 g/m², karty HP: až 200 g/m², fotografický papír HP: až 280 g/m²
Standardní: Vstupní zásobník na 100 listů
Počet listů: Až 100, Obálky: Až 10, Karty: Až 20, Fólie: Až 20, foto 10 x 15 cm: Až 20
Žádný (nepodporován)
Požadavky: vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), Napájení: Externí
Maximální: 70 W max. (aktivní/tisk), 7,5 W max. (připraveno)
USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, sloty na paměťové karty
Sloty: 4 sloty: Paměťové karty Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High
Capacity Card, xD-Picture Card; Standardní: 32 MB; Maximální: 32 MB
Software HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR
Bez obalu: 434 x 290 x 162 mm, včetně obalu: 470 x 196 x 334 mm
Bez obalu: 5,06 kg, včetně obalu: 6,48 kg
Vyrobeno v Malajsii
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32 a 64bitová verze); Microsoft® Windows® XP Home nebo Professional
(32 a 64bitová verze)
ano
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

Multifunkční tiskárna, skener a
kopírka HP Photosmart C4480,
černá inkoustová kazeta HP
350, tříbarevná inkoustová
kazeta HP 351, software HP
Photosmart Essential, instalační
příručka, referenční příručka,
zdroj napájení, napájecí kabel

Příslušenství
C6520A

HP USB kabel, 3 m

Spotřební materiál
CB335EE

HP 350 Černá inkoustová tisková
kazeta s inkoustem Vivera

CB337EE

HP 351 Tříbarevná inkoustová
tisková kazeta s inkousty Vivera

CB336EE

HP 350XL Černá inkoustová tisková
kazeta s inkoustem Vivera

CB338EE

HP 351XL Tříbarevná inkoustová
tisková kazeta s inkousty Vivera

C9369EE

HP 348 Fotografická inkoustová
tisková kazeta s inkousty Vivera

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papír HP Advanced Glossy Photo
Paper 250 g/m², 10 x 15 cm
bez okrajů, 25 listů

Q5456A

Zdokonalený lesklý fotografický
papír HP Advanced Glossy Photo
Paper 250 g/m²,
A4/210 x 297 mm, 25 listů

CHP710

HP papír pro multifunkční tiskárny
80 g/m², A4/210 x 297 mm/500
listů

média

Servis a podpora
UG062E služba HP Care Pack, výměnná
služba následující pracovní den, po dobu 3
let
UG187E služba HP Care Pack, výměnná
služba (standardní doba opravy), po dobu
3 let
UG235E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku hardwarové podpory,
po dobu 3 let. (UG235E: Jen Pobaltí,
Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko a Maďarsko.
UG062E/UG187E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.com

Zářivé a dlouhotrvající barvy
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