HP Photosmart C4480 többfunkciós készülék

Remek fotók, dokumentumok és weboldalak nyomtatása, valamint a másolás és beolvasás
sokolalúsága, egyetlen, kedvező árú készülékkel. Gyönyörű fotók nyomtatása számítógép
nélkül, gyors színes másolatok és iratbeolvasás a számítógépre. Mindez és még több is
megtehető.
Ez a HP Photosmart C4480 többfunkciós nyomtató, lapolvasó, fénymásoló elsősorban azoknak készült, akik a dokumentumoktól
a weboldalakon át a fotókig mindenfélét nyomtatnak – és értékelik, ha mindez egy kompakt készülékkel valósítható meg, főleg
ha az még lapolvasásra és másolásra is képes.
Mindennapi papírmunka, fotók és egyebek nyomtatása, beolvasása és fénymásolása egyetlen sokoldalú készülékkel.
Nemcsak nyomtatáshoz – ezzel a kompakt, többfunkciós készülékkel a lapolvasás és a fénymásolás is megoldható. A
sokoldalúság egyik funkciónál sem jelent szerényebb minőséget. Lézerminőségű dokumentumok és laborminőségű fotók
nyomtatása HP Vivera festékekkel – akár az opcionális hatfestékes megoldás1 is választható a professzionális minőségű fotókhoz.
A percenként akár 30 fekete vagy 23 színes oldal sebességgel a fénymásolás is gyorsan megy. A lapolvasóval könnyen
digitalizálhatók a fényképek vagy dokumentumok későbbi megosztáshoz vagy biztonsági másolat készítésének céljából.
Ez a kedvező árú multifunkciós készülék és a variálható tintapatronokkal remek vétel.
A mindkét világ legjavát egyesítő készülék nem csupán kedvező árú, de igen hatékonyan is használható. Először is, a HP
tintapatronokat hatékony, festék- és pénzkímélő használatra tervezték. Ugyanakkor választhat az igényeinek jobban megfelelő
cserepatronok közül is, például olyan nagy kapacitású patronokat1, amelyek a ritkább patroncsere kényelmét ötvözik a
háromszoros kapacitással2. A termék Energy Star minősítésű, így az üzemeltetési költségek is könnyen kordában tarthatók.
Íme, ilyen sok célra használhatja a könnyen kezelhető HP-technológiákat.
E többfunkciós HP készülék minden részét az Ön munkájának megkönnyítésére tervezték. Fotónyomtatás a számítógép
bekapcsolása nélkül? Csak helyezze be a memóriakártyát, és válassza ki a nyomtatandó dokumentumokat a 3,8 cm-es kijelzőn.
Weboldalak tömeges nyomtatása? A HP intelligens weboldalnyomtatási funkciója a papír méretéhez igazítja a weboldalakat. Az
automatikus papírérzékelő optimalizálja a beállításokat, emellett pedig egy szoftver is rendelkezésre áll a fotók szerkesztéséhez,
nyomtatásához és megosztásához. Nem is lehetne egyszerűbb.
1 Nem tartozék, külön kapható

2 A HP 350 fekete tintapatronnal és a HP 351 háromszínű tintapatronnal összehasonlítva.
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Rendelési adatok
Q8388B
HP termál tintasugaras
C4480: 3,8 cm-es LCD kijelző (színes, grafikus)
Festék alapú (színes), pigment alapú (fekete)
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg:
Max. 30 oldal/perc
max. 8.9 oldal/perc
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Max. 23 oldal/perc
max. 5,3 oldal/perc
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír): akár 25 mp-es sebesség
akár 49 mp-es sebesség
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a dokumentum bonyolultságtól függ.
Fekete: Max. 1200 dpi fekete-fehér felbontás előállítása számítógépről végzett nyomtatáskor, Szín: Max. 4800 x 1200
optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás számítógépről, 1200 dpi bemeneti felbontással
Igen (akár panoráma, A4 és egyéb)
HP PCL 3 GUI
Felbontás: Optikai: Max. 1200 dpi; Hardver: Max. 1200 x 2400 dpi; Megnövelt: Max. 19 200 dpi
Maximális dokumentumméret: 215 x 297 mm
Lapolvasási sebesség: 10 x 15 cm-es színes fénykép Microsoft® Word alkalmazásba: 48 másodpercen belül; Teljes oldalas
szöveg optikai karakterfelismerése Microsoft® Word alkalmazásba: 22 másodpercen belül; előnézet: 13 másodpercen belül (a
lapolvasási sebesség a dokumentum bonyolultságától függően változik)
Típus: Síkágyas; Színmélység: 48 bites; Twain verziószáma: Mac: 1.8 verzió; Windows®: 1.9-es verzió; Lapolvasási
technológia: CIS; Szürkeárnyalatos: 256
A dokumentum típusa
A4-es fekete szöveg:

Piszkozat
Max. 30 másolat/perc

Normál
max. 7,7 másolat/perc

A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: max. 23 másolat/perc

max. 7,7 másolat/perc

Legjobb
Max. 0,7 másolat
percenként
Max. 0,7 másolat
percenként

Felbontás: Fekete: Legfeljebb 600 dpi; Több másolat: Akár 50; Kicsinyítés/nagyítás: 50–400°C
Akár 1000 oldal havonta
Nincs
Papír (normál, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák, HP Premium hordozóanyagok, rávasalható
matricák
Igen
Alapkiépítésben: 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, nem szabványos: 77 x 127 – 215 x 610 mm
A4: 70–90 g/m², HP boríték: 70–90 g/m², HP kártya: max. 200 g/m², HP fotópapír: max. 280 g/m²
Alapkiépítésben: 100 lapos adagolótálca
Lap: Max. 100, Boríték: Max. 10, Kártyák: Akár 20, Írásvetítő fóliák: Akár 20, 10 x 15-ös fénykép cm: Akár 20
Nincs (nem támogatott)
Követelmények: Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Tápegység: Külső
Maximum: maximum 70 W (üzemben/nyomtatás közben), max. 7,5 W (üzemkész állapotban)
USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, memóriakártya-olvasónyílások
Bővítőhelyek: 4 bővítőhely: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity
Card, xD-Picture Card; Alapkiépítésben: 32 MB; Maximum: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, karakterfelismerő szoftver
Kicsomagolva: 434 x 290 x 162 mm, csomagolva: 470 x 196 x 334 mm
Kicsomagolva: 5,06 kg, csomagolva: 6,48 kg
Gyártási hely: Malaysia
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32 és 64 bites); Microsoft® Windows® XP Home és Professional (32 és
64 bites)
Igen
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

HP Photosmart C4480
többfunkciós nyomtató,
lapolvasó és másoló, HP 350
fekete tintapatron, HP 351
háromszínű tintapatron, HP
Photosmart Essential szoftver,
üzembe helyezési útmutató,
felhasználói kézikönyv,
tápegység, tápkábel

Tartozékok
C6520A

HP USB-kábel (3 méter)

Kellékek
CB335EE

HP 350 Black Inkjet Print Cartridge
with Vivera Ink (fekete tintapatron
Vivera festékkel)

CB337EE

HP 351 Tri-colour Inkjet Print
Cartridge with Vivera Inks
(háromszínű tintapatron Vivera
festékekkel)

CB336EE

HP 350XL Black Inkjet Print
Cartridge with Vivera Ink (fekete
tintapatron Vivera festékkel)

CB338EE

HP 351XL Tri-colour Inkjet Print
Cartridge with Vivera Inks
(háromszínű tintapatron Vivera
festékekkel)

C9369EE

HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge
with Vivera Inks (fotó tintapatron
Vivera festékekkel)

Q8691A

HP Advanced Glossy Photo Paper
(speciális fényes fotópapír), 250
g/m², 10 x 15 cm szegélymentes,
25 lap

Q5456A

HP Advanced Glossy Photo Paper
(speciális fényes fotópapír), 250
g/m², A4 (210 x 297 mm), 25 lap

CHP710

HP All-In-One Printing Paper
(többfunkciós nyomtatópapír) 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500 lap

papír

Terméktámogatás
UG062E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG187E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG235E HP Care Pack, visszaszállítás a
lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év.
(UG235E: csak a balti országok,
Görögország, Lengyelország, Törökország,
EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG062E/UG187E: Európa
többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes
listáját a HP http://www.hp.com címen elérhető
webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com

Ragyogó, tartós színek.
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