HP„Photosmart C4480“ „viskas viename“

Kurkite puikias nuotraukas, dokumentus ir tinklapius, kopijuokite ir skanuokite vienu įrenginiu
už patrauklią kainą. Spausdinkite puikias nuotraukas be kompiuterio, greitai kurkite
spalvotas kopijas ir nuskaitykite tekstus į kompiuterį. Įgyvendinkite dar daugiau sumanymų.
HP „Photosmart C4480“ „All-in-One“ spausdintuvas, skaitytuvas ir kopijuoklis yra skirtas žmonėms, spausdinantiems įvairius
dokumentus nuo tekstų ir tinklapių iki nuotraukų ir vertinantiems galimybę kopijuoti ir skanuoti tuo pačiu kompaktišku įrenginiu.
Spausdinkite, skanuokite ir kopijuokite tekstus, nuotraukas ir kitus dokumentus vienu universaliu įrenginiu.
Neapsiribokite spausdinimu – su šiuo kompaktišku „all-in-one“ įrenginiu mėgaukitės ir kopijavimo bei skanavimo patogumu. Jei
renkatės universalų įrenginį, tai nereiškia, kad negalite tikėtis visų procesų kokybės. Su „HP Vivera“ rašalu spausdinkite lazerinio
spausdintuvo kokybės dokumentus ir laboratorinės kokybės nuotraukas – galite net rinktis pasirinktinę 6 rašalo spalvų1 kasetę
profesionalioms nuotraukoms. Sparčiai kopijuokite iki 30 ppm nespalvotai, 23 ppm spalvotai. Skaitytuvu kurkite, saugokite ir
keiskite skaitmeninėmis nuotraukų ir dokumentų kopijomis.
Išnaudokite visus šio patrauklios kainos „all-in-one“ įrenginio ir rašalo kasečių pasirinkimo galimybes.
Mėgaukitės geriausiu „all-in-one“, kuriame puikiai dera patraukli kaina ir veikimo našumas. Pirma, HP rašalo kasetės sukurtos
efektyviai panaudoti rašalą ir taupyti jūsų pinigus. Be to, galite rinktis ir atsargines kasetes, kurios geriausiai atitinka jūsų
poreikius, – didelės talpos kasetes1, su kuriomis išspausdinsite 3 kartus daugiau spaudinių2 ir kasetes keisti reikės rečiau. Su
„Energy Star“ kvalifikacijos produktu taip pat galėsite valdyti ir savo energijos kaštus.
Įsitikinkite, kiek galite pasiekti su paprastai panaudojamomis HP technologijomis.
Šis HP „all-in-one“ yra sukurtas taip, kad jums dirbti būtų paprasčiau. Norite spausdinti nuotraukas neįjungdami kompiuterio?
Tiesiog įstatykite atminties kortelę ir pasirinkite spausdinti norimas nuotraukas 3,8 cm ekrane. Spausdinate daug tinklapių? „HP
Smart Web Printing“ pritaikys tinklapius taip, kad jie tilptų ant lapo. Automatinis popieriaus jutiklis optimizuoja nustatymus, o
pridedama programinė įranga leidžia redaguoti, spausdinti ir keistis nuotraukomis. Paprasčiau tiesiog nebūna.
1 Nepridedama, parduodama atskirai

2 Lyginant su HP 350 juodo rašalo kasete ir HP 351 trijų spalvų rašalo kasete.
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Užsakymo informacijaa
Q8388B
HP terminis „Inkjet“
C4480: 3,8 cm LCD (spalvota grafika)
Dažų pagrindo (spalvotas), pigmento pagrindo (juodas)
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 30 ppm
Iki 8,9 ppm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 23 ppm
Iki 5,3 ppm
popieriuje:
10 x 15 cm spalvota nuotrauka
Vos per 25 s
Vos per 49 s
(fotopopierius):
Atsižvelgiant į tipą, spausdinimo režimą ir apytikslius duomenis. Tikslus greitis gali keistis atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją,
programinę įrangą ir dokumento sudėtingumą.
Juodas: Iki 1200 vaizduojamų („rendered“) dpi raiška nespalvotai spausdinant iš kompiuterio, Spalva: Iki 4800 × 1200
optimizuotų dpi raiška spalvotai spausdinant iš kompiuterio ir 1200 įvesties dpi raiška
Taip (iki panoraminių, A4 ir daugiau)
HP PCL 3 GUI
Raiška: Optinis: Iki 1200 dpi; Aparatūra: Iki 1200 × 2400 dpi; Pagerinta: Iki 19 200 dpi
Maksimalus dokumento dydis: 215 × 297 mm
Nuskaitymo greitis: 10 × 15 cm spalvota nuotrauka į „Microsoft® Word“: greičiau nei per 48 s; viso teksto puslapio
konvertavimas į „Microsoft® Word“ naudojant OCR: greičiau nei per 22 s; peržiūra: greičiau nei per 13 s (nuskaitymo greitis
gali skirtis atsižvelgiant į dokumento sudėtingumą)
Tipas: Planšetinis; Gylis (bitais): 48 bitų; TWAIN režimas: Mac: 1.8 versija; „Windows®“: 1.9 versija; Nuskaitymo technologija:
CIS; Pustonių režimas: 256
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 30 cpm
Iki 7,7 cpm
Iki 0,7 cpm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 23 cpm
Iki 7,7 cpm
Iki 0,7 cpm
popieriuje:
Raiška: Juodas: Iki 600 dpi; Keletas kopijų: Iki 50; Mažinti/ didinti: Nuo 50 iki 400%
Iki 1 000 puslapių per mėnesį
Nėra
Popierius (paprastas, „Inkjet", fotografinis), vokai, skaidrės, etiketės, kortelės, HP „Premium“ terpė, lygintuvu perkeliami atspaudai
Taip
Standartinis: A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm), B5 (176 × 250 mm), DL (110 × 220 mm), C6 (114 × 162 mm), A6
(105 × 148 mm), 300 × 100 mm, 130 × 180 mm, 100 × 150 mm, vartotojo: Nuo 77 × 127 mm iki 215 × 610 mm
A4: 70 ~ 90 g/m², HP vokai: nuo 70 iki 90 g/m², HP kortelės: iki 200 g/m², HP fotografinis popierius: iki 280 g/m²
Standartinis: 100 lapų įvesties dėklas
Lapų skaičius: Iki 100, Vokai: Iki 10, Kortelės: Iki 20, Skaidrės: Iki 20, 10 x 15 cm nuotrauka: Iki 20
Nėra (nepalaikoma)
Reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Atsargos: Išorinis
Daugiausia: 70 vatų maks. (aktyvus/spausdinimas), 7,5 vato maks. (parengties būsena)
USB – suderinama su USB 2.0 specifikacijomis, atminties kortelių lizdai
Lizdai: 4 lizdai: „Memory Stick®“, „Memory Stick® Duo“, „Secure Digital“ / „MultiMediaCard“, „Secure Digital High Capaciity
Card“, „xD-Picture Card“; Standartinis: 32 MB; Daugiausia: 32 MB
„HP Photosmart Essential“ 2.5, „HP Smart Web Printing“ 2.0, OCR programinė įranga
Išėmus iš pakuotės: 434 × 290 × 162 mm, supakuotas: 470 × 196 × 334 mm
Išėmus iš pakuotės: 5,06 kg, supakuotas: 6,48 kg
Malaizijos produktas
„Mac OS X“ v10.3.9, v10.4, v10.5; „Windows Vista®“ (32 ir 64 bitų); „Microsoft® Windows® XP Home“ ir „Professional“ (32
ir 64 bitų)
Taip
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo
gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

„HP Photosmart C4480“ „viskas
viename“ spausdintuvas,
skaitytuvas, kopijuoklis, HP 350
juoda rašalo kasetė, HP 351
trijų spalvų rašalo kasetė, „HP
Photosmart Essential“
programinė įranga, sąrankos
vadovas, nuorodų vadovas,
maitinimo šaltinis, maitinimo
laidas

Priedai
C6520A

HP USB kabelis, 3 m

Atsargos
CB335EE

HP 350 juodo „Vivera“ rašalo
„Inkjet“ spausdinimo kasetė

CB337EE

HP 351 trijų spalvų „Vivera“ rašalo
„Inkjet“ spausdinimo kasetė

CB336EE

HP 350XL juodo „Vivera“ rašalo
„Inkjet“ spausdinimo kasetė

CB338EE

HP 351XL trijų spalvų „Vivera“
rašalo „Inkjet“ spausdinimo kasetė

C9369EE

HP 348 „Vivera" rašalo „Inkjet"
fotospausdinimo kasetė

Q8691A

HP pagerintas blizgantis
fotopopierius, 250 g/m², 10 x
15 cm spausdinimui be paraščių,
25 lakštai

Q5456A

HP pagerintas blizgantis
fotopopierius, 250 g/m², A4 (210
x 297 mm), 25 lakštai

CHP710

HP „viskas viename" spausdinimo
popierius, 80 g/m², A4 (210 x
297 mm), 500 lakštų

laikmena

Paslaugos ir palaikymas
UG062E HP palaikymo paketas, pakeitimas
kitą darbo dieną, 3 metai
UG187E HP palaikymo paketas, pakeitimo
tarnyba (standartinis aptarnavimo laikas), 3
metai
UG235E HP palaikymo paketas,
grąžinimas į sandėlį, 3 metai. (UG235E:
tik Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai,
Turkijai, EEM, Slovėnijai, Čekijos
Respublikai, Slovakijai, Vengrijai.
UG062E/UG187E: likusiai Europos daliai).
Visą eksploatacinių medžiagų, laikmenų ir priedų
sąrašą rasite HP tinklalapyje http://www.hp.com

http://www.hp.lt
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