HP Photosmart C4480 viss vienā

Iegūstiet lieliskus fotoattēlus, dokumentus un tīmekļa lapas, plus daudzpusīgu iespēju arī
kopēt un skenēt, izmantojot vienu pieejamu ierīci. Drukājiet brīnišķīgus fotoattēlus bez
datora palīdzības, veidojiet ātras krāsu kopijas un skenējiet rakstu darbus uz Jūsu datoru.
Dariet to visu – un vēl vairāk.
HP Photosmart C4480 viss vienā printeris, skeneris, kopētājs ir izstrādāts cilvēkiem, kas vēlās spēt drukāt visu, sākot no
dokumentiem un tīmekļa lapām, līdz fotoattēliem un kas novērtēs iespēju skenēt un kopēt, izmantojot to pašu kompakto ierīci.
Drukājiet, skenējiet un kopējiet rakstu darbus, fotoattēlus un vairāk ar šo daudzpusīgo aparātu.
Neierobežojiet sevi tikai ar drukāšanu – izbaudiet skenēšanas un kopēšanas iespēju ērtības ar šo kompakto daudzfunkcionālo
iekārtu. Daudzpusības izvēle nenozīmē, ka radīsies arī kvalitātes kompromiss. Drukājiet lāzera kvalitātes dokumentus un
laboratorijas kvalitātes fotoattēlus, izmantojot HP Vivera tintes – Jūs varat arī izvēlēties papildus 6 krāsu tintes1 profesionālas
kvalitātes fotogrāfijām. Ātri iegūstiet kopijas, kopējot līdz 30 lpp./min. melnbaltus, līdz 23 lpp./min. krāsainus dokumentus
Izmantojiet skeneri, lai pārvērstu ciparu formātā fotoattēlus vai dokumentus koplietošanai un drošai uzglabāšanai.
Iegūstiet vēl vairāk ar šo daudzfunkcionālo iekārtu un tintes kasetņu izvēles iespējām.
Izbaudiet labāko no abām pasaulēm ar šo daudzfunkcionālo iekārtu, kurai ir ne tikai pieejama cena, bet kas ir arī ļoti efektīva
lietošanā. Sākumam, HP tintes kasetnes ir izstrādātas efektīvai lietošanai, līdz ar to tās ietaupa Jūsu tinti un naudu. Jūs varat arī
izvēlēties arī nomaiņas kasetnes, kas labāk atbilst Jūsu vajadzībām. Augstas ietilpības kasetnes 1 sniedz Jums 3x vairāk izdruku2
un arī ērtības, jo tās ir retāk jāmaina. Un ar šo Energy Star kvalificēto iekārtu, Jūs kontrolēsiet arī lietošanas izmaksas.
Redziet, cik daudz Jūs varat paveikt, izmantojot vienkārši lietojamās HP tehnoloģijas.
Viss šajā HP daudzfunkcionālajā iekārtā ir izstrādāts, lai palīdzētu Jums paveikt darbu daudz vieglāk. Vēlaties drukāt fotoattēlus
bez sava datora ieslēgšanas? Vienkārši ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties, kurus vēlaties drukāt, izmantojot 3,8 cm displeju.
Daudz drukājat tīmekļa lapas? HP Smart Web drukāšana pielāgo tīmekļa lapas, lai tās ietilptu lapā. Tai ir automātisks papīra
sensors, kas optimizēs iestatījumus, un par programmatūra, kas palīdzēs Jums rediģēt, drukāt un koplietot fotoattēlus. Tas
patiešām nevar būt vēl vienkāršāk.
1 Neietilpst komplektācijā, jāiegādājas atsevišķi

2 Salīdzinājumā ar HP 350 melnas tintes kasetni un HP 351 trīs krāsu tintes kasetni.
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Q8388B
HP Thermal Inkjet
C4480: 3,8 cm šķidro kristālu displejs (krāsainā grafika)
Uz krāsvielu bāzes (krāsaina), uz pigmenta bāzes (melna)
Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4:
Līdz 30 lpp./min.
Līdz 8,9 lpp./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A4:
Līdz 23 lpp./min.
Līdz 5,3 lpp./min.
10x15 cm krāsu foto (fotopapīrs):
Tikai 25 sekundēs
Tikai 49 sekundēs
Atkarībā no tipa, drukāšanas režīma un aptuveniem rādītājiem. Faktiskais ātrums var mainīties atkarībā no sistēmas
konfigurācijas, programmatūras un dokumenta sarežģītības.
Melns: Līdz 1200 dpi teksta izvadei melnbalti, drukājot no datora, Krāsa: Līdz 4800 × 1200 dpi optimizētas izšķirtspējas krāsu
druka, drukājot no datora, un 1200 dpi ieejas izšķirtspēja
Jā (līdz panorāmai, A4 un vairāk)
HP PCL 3 GUI
Izšķirtspēja: Optisks: Līdz 1200 dpi; Aparatūra: Līdz 1200 × 1200dpi; Uzlabotais režīms: Līdz 19 200 dpi
Maksimālais dokumenta lielums: 215 × 297 mm
Skenēšanas ātrums: 10 × 15 cm krāsu foto nosūtīšana uz programmu Microsoft® Word: mazāk nekā 48 sekundēs; OCR
atpazīšana pilnai teksta lappusei programmā Microsoft® Word: mazāk nekā 22 sekundēs; priekšskatīšana: mazāk nekā
13 sekundēs (skenēšanas ātrums ir atkarīgs no dokumenta sarežģītības)
Tips: Plakanvirsma; Bitu dziļums: 48 biti; TWAIN versija: Mac: Versija 1.8; Windows®: Versija 1.9; Skenēšanas tehnoloģija:
CIS; Pelēktoņu nokrāsas: 256

Piederumi
C6520A

HP USB kabelis, 3 m

Materiāli
CB335EE

HP 350 strūklprinteru melnās
drukas kasetne ar Vivera tinti

CB337EE

HP 351 strūklprinteru trīskrāsu
drukas kasetne ar Vivera tintēm

CB336EE

HP 350XL strūklprinteru melnās
drukas kasetne ar Vivera tinti

CB338EE

HP 351XL strūklprinteru trīskrāsu
drukas kasetne ar Vivera tintēm

C9369EE

HP 348 strūklprintera fotokasetne
ar „Vivera”""""""" tintēm

Q8691A

HP uzlabots glancētais fotopapīrs,
250 g/m² - 10x15cm, bez
apmales/25 lapas

Q5456A

HP uzlabots glancētais fotopapīrs,
250 g/m² - A4/210x297 mm/25
lapas

CHP710

HP „All-In-One" drukas papīrs, 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500
loksnes

Kopēšana
Kopēšanas ātrums

Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4:
Līdz 30 kopijām minūtē
Līdz 7,7 kopijām minūtē
Līdz 0,7 kopijām minūtē
Jaukts teksts/krāsu grafika A4:
Līdz 23 kopijām minūtē
Līdz 7,7 kopijām minūtē
Līdz 0,7 kopijām minūtē
Izšķirtspēja: Melns: Līdz 600 dpi; Vairākas kopijas: Līdz 50; Samazināt/palielināt: 50 līdz 400%
Noslodze
Līdz 1000 lappusēm mēnesī
ADF ietilpība
Nav
Materiālu veidi
Papīrs (parasts, strūklprintera, foto), aploksnes, caurspīdīgās plēves, uzlīmes, kartītes, HP augstas kvalitātes apdrukājamais
materiāls, uzgludināmas attēla pārcelšanas plēves
Automātiskais papīra tipa sensors
Jā
Materiālu izmēri
Standarta: 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, pielāgots: 77 × 127 līdz 215 × 610 mm
Maksimālais materiālu platuma diapazons A4: 70 līdz 90 g/m², HP aploksnes: 70–90 g/m², HP kartītes: līdz 200 g/m², HP fotopapīrs: līdz 280 g/m²
Papīra apstrāde
Standarta: 100 lapu ievades paplāte
Materiāla apstrāde/ievade
Lapas: Līdz 100, Aploksnes: Līdz 10, Kartes: Līdz 20, Caurspīdīgās filmas: Līdz 20, 10x15 cm foto: Līdz 20
Abpusējā druka
Nav (nav piemērots)
Spriegums
Prasības: Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Barošanas bloks: Ārējs
Strāvas patēriņš
Maksimums: maksimāli 70 vati (darbība/drukāšana), maksimāli 7,5 vati (gatavībā)
Interfeiss un savienojumi
USB – saderība ar USB 2.0 specifikāciju, atmiņas kartes sloti
Atmiņa
Sloti: 4. sloti: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital augstas ietilpības karte,
xD-Picture karte; Standarta: 32 MB; Maksimums: 32 MB
Komplektā iekļautā programmatūra
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR programmatūra
Izmēri (p x d x a)
Bez iepakojuma: 434 × 290 × 162 mm, pakots: 470 × 196 × 334 mm
Svars
Bez iepakojuma: 5,06 kg, pakots: 6,48 kg
Izcelsmes valsts
Ražots Malaizijā
Operētājsistēmu saderība
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32 un 64 bitu); Microsoft® Windows® XP Home un Professional (32 un 64
bitu)
ENERGY STAR
Jā
Materiālu ekspluatācijas laiks
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies vai skatiet produkta iesaiņojumu
Garantija
Aparatūrai ir noteikta viena gada standarta, ierobežota garantija. Garantijas un atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no
produkta, valsts un vietējās likumdošanas.

HP Photosmart C4480 viss vienā
printeris, skeneris, kopētājs, HP
350 melna tintes kasetne, HP
351 trīs krāsu tintes kasetne, HP
Photosmart Essential
programmatūra, uzstādīšanas
rokasgrāmata, uzziņu
rokasgrāmata, barošanas avots,
strāvas kabelis

materiāls

Serviss un atbalsts
UG062E HP atbalsta pakalpojumu pakete,
apmaiņas pakalpojums nākamajā
darbdienā, 3 gadi
UG187E HP atbalsta pakalpojumu pakete,
apmaiņas pakalpojums (standarta
apgrozījumlaiks), 3 gadi
UG235E HP atbalsta pakalpojumu pakete,
aparatūras atdošanas noliktavā atbalsta
pakalpojums, 3 gadi. (UG235E: tikai
Baltijas valstīm, Grieķijai, Polijai, Turcijai,
EEM valstīm, Slovēnijai, Čehijai, Slovākijai
un Ungārijai. UG062E/UG187E: pārējai
Eiropai).
Izejmateriālu, materiālu un piederumu pilnu sarakstu
var atrast HP vietnē http://www.hp.com

http://www.hp.com

Lieliskas, noturīgas krāsas
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