HP Photosmart C4480 All-in-One

Få flotte fotografier, dokumenter og websider, og allsidigheten ved også å kunne kopiere og
skanne, fra én rimelig enhet. Skriv ut vakre fotografier uten PC, lag raskt fargekopier og
skann papirer til PCen. Gjør alt dette – og mer.
HP Photosmart C4480 All-in-One skriver, skanner, kopimaskin er laget for dem som ønsker å kunne skrive ut alt fra dokumenter
til websider og fotografier, og som vil sette pris på muligheten til å skanne og kopiere fra samme kompakte enhet.
Skriv ut, skann og kopier papirer, fotografier og mer med én allsidig maskin.
Ikke begrens arbeidet til utskrift – du kan på en enkel måte både skanne og kopiere med denne kompakte alt-i-ett-enheten. Valg
av allsidighet betyr heller ikke kompromisser med hensyn til kvalitet. Skriv ut dokumenter i laserkvalitet og fotografier i
laboratoriekvalitet med HP Vivera-blekk – du kan til og med velge 6 blekkfarger1 (tillegg) for å få fotografier i profesjonell kvalitet.
Få også raske kopier med hastigheter på opptil 30 spm i svart, 23 spm i farger. Bruk skanneren til å digitalisere fotografier eller
dokumenter for deling eller arkivering.
Få mye for pengene med denne rimelige alt-i-ett-enheten og et utvalg blekkpatroner.
Gled deg over det beste fra begge verdener med en alt-i-ett-enhet som ikke bare er rimelig, men også svært effektiv å bruke. Først
av alt er HPs blekkpatroner er konstruert for effektiv utnyttelse for å spare blekk og penger. Du kan også velge patroner for
utskifting etter hva som passer dine behov, med høykapasitetspatroner1 som gir deg 3 ganger så mange utskrifter2 og færre
patronutskiftinger. Og med et Energy Star-kvalifisert produkt har du også kontroll over driftskostnadene.
Se hvor mye du kan gjøre med brukervennlig HP-teknologi.
Alt ved denne HP All-in-One-enheten er konstruert for å hjelpe deg med å få jobben gjort enklere. Ønsker du å kunne skrive ut
fotografier uten å slå på PCen? Sett inn minnekortet og velg hvilke fotografier du vil skrive ut via skjermen på 3,8 cm. Skriver du ut
mange websider? HP Smart webutskrift justerer websidene slik at de passer på papiret. Det er en automatisk papirsensor som
optimaliserer innstillingene, og det er til og med programvare som hjelper deg med å redigere, skrive ut og dele fotografier. Det
kunne ikke vært enklere.
1 Ikke inkludert, selges separat

2 Sammenliknet med HP 350 svart blekkpatron og HP 351 trefargers blekkpatron.

Tekniske spesifikasjoner
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Skjerm
Blekktyper
Utskriftshastighet
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Utskriftskvalitet
Utskrift uten kanter
Skriverspråk
Skanning

Kopiering
Kopieringshastighet

Driftssyklus
Kapasitet for automatisk dokumentmater
Medietyper
Automatisk papirtypeføler
Mediestørrelser
Maksimale papirvekter
Papirhåndtering
Papirhåndtering/innmating
Dobbeltsidig utskrift
Strøm
Strømforbruk
Grensesnitt og tilkobling
Minne
Medfølgende programvare
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Opprinnelsesland
Operativsystemkompatibilitet
ENERGY STAR
Levetid for rekvisita
Garanti

HP termisk blekkskriver
C4480: LCD på 3,8 cm (fargegrafikk)
Fargestoffbasert (farge), pigmentbasert (svart)
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 30 spm
Opptil 8,9 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 23 spm
Opptil 5,3 spm
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir):
Så raskt som 25 sek
Så raskt som 49 sek
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
dokumentets kompleksitet.
Svart: Gjengitt med inntil 1200 dpi i svart ved utskrift fra en datamaskin, Farge: Fargeutskrift med opptil 4800 x 1200 optimerte
dpi ved utskrift fra datamaskin og med 1200 inngående dpi
Ja (opp til panorama, A4 og mer)
HP PCL 3 GUI
Oppløsning: Optisk: Opptil 1200 dpi; Maskinvare: Opptil 1200 x 2400 dpi; Forbedret: Opptil 19200 dpi
Maksimal dokumentstørrelse: 215 x 297 mm
Skannehastighet: 10 x 15 cm fargefotografi til Microsoft® Word: mindre enn 48 sekunder; OCR-behandling av full tekstside til
Microsoft® Word: mindre enn 22 sekunder; forhåndsvisning: mindre enn 13 sekunder (skannehastigheten varierer med
dokumentets kompleksitet)
Type: Planskanner; Bitdybde: 48-bits; Twain-versjon: Mac: Versjon 1.8; Windows®: Versjon 1.9; Skanneteknologi: CIS;
Gråtoner: 256
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 30 kpm
Opptil 7,7 kpm
Inntil 0,7 kpm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 23 kpm
Opptil 7,7 kpm
Inntil 0,7 kpm
Oppløsning: Svart: Opptil 600 dpi; Flere eksemplarer: Opptil 50; Forminskning/forstørring: 50 til 400 %
Opptil 1000 sider per måned
Ingen
Papir (vanlig, inkjet, foto), konvolutter, transparenter, etiketter, kort, HP høykvalitetspapir, motivoverføringspapir
Ja
Standard: 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, egendefinert: 77 x 127 til 215 x 610 mm
A4: 70 til 90 g/m², HP-konvolutter: 70 til 90 g/m², HP-kort: opptil 200 g/m², HP fotopapir: opptil 280 g/m²
Standard: 100-arks papirskuff
Ark: Opp til 100, Konvolutter: Opptil 10, Kort: Opptil 20, Transparentfilm: Opptil 20, 10 x 15 foto: Opptil 20
Ingen (ikke støttet)
Krav: Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Rekvisita: Ekstern
Maksimum: 70 watt maksimum (aktiv/utskrift), 7,5 watt maksimum (klar)
USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene, minnekortspor
Spor: 4 spor: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card,
xD-Picture Card; Standard: 32 MB; Maksimum: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart webutskrift 2.0, OCR-programvare
Uten emballasje: 434 x 290 x 162 mm, med emballasje: 470 x 196 x 334 mm
Uten emballasje: 5,06 kg, med emballasje: 6,48 kg
Produsert i Malaysia
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32- og 64-bits); Microsoft® Windows® XP Home og Professional (32- og
64-bits)
Ja
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

HP Photosmart C4480
All-in-One skriver, skanner,
kopimaskin, HP 350 svart
blekkpatron, HP 351 trefargers
blekkpatron, HP Photosmart
Essential-programvare,
installeringsveiledning,
referansehåndbok,
strømforsyning, strømledning

Tilbehør
C6520A

HP USB-kabel, 3 m

Rekvisita
CB335EE

HP 350 blekkpatron, svart, med
Vivera-blekk

CB337EE

HP 351 trefargers blekkpatron med
Vivera-blekk

CB336EE

HP 350XL blekkpatron, svart, med
Vivera-blekk

CB338EE

HP 351XL trefargers blekkpatron
med Vivera-blekk

C9369EE

HP 348 fotoblekkpatron med
Vivera-blekk

Q8691A

HP avansert fotopapir, glanset, 250
g/m², 10 x 15 cm uten marg / 25
ark

Q5456A

HP avansert fotopapir, glanset, 250
g/m², A4 / 210 x 297 mm / 25
ark

CHP710

HP Printing Paper for
multifunksjonsenheter, 80 g/m² –
A4 / 210 x 297 mm / 500 ark

papirtyper

Service og support
UG062E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG187E HP Care Pack, Utskiftingsservice
(vanlig behandlingstid), 3 år
UG235E HP Care Pack, retur til depot for
maskinvare, 3 år. (UG235E: bare Baltikum,
Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia,
Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG062E/UG187E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og
tilbehør på HPs nettsted http://www.hp.com

http://www.hp.no

Strålende, holdbare farger
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