Zariadenie typu všetko-v-jednom HP Photosmart
C4480

Získajte kvalitné fotografie, dokumenty a webové stránky, plus možnosť rozmanitého
kopírovania a tiež skenovania z jediného cenovo dostupného zariadenia. Tlačte nádherné
fotografie bez požitia počítača, vytvárajte rýchle farebné kópie a skenujte dokumenty do
svojho PC. Robte všetko toto - a ešte viac.
Tlačiareň, skener a kopírka série HP Photosmart C4480 All-in-One je určená pre ľudí, ktorí chcú tlačiť všetko od dokumentov a
webových stránok po fotografie - a cenia si možnosť skenovať a kopírovať z toho istého kompaktného zariadenia.
S jedným univerzálnym zariadením tlačte, skenujte a kopírujte dokumenty, fotografie a omnoho viac.
Neobmedzujte sa pri tlačení - tešte sa z príležitosti skenovať a kopírovať na zariadení všetko v jednom. Voľba univerzálnosti
neznamená tiež zníženie kvality. S atramentmi HP Vivera tlačte dokumenty v laserovej kvalite a fotografie v lab. kvalite - dokonca
si môžete pre fotografie v profesionálnej kvalite zvoliť voliteľnú 6-atramentovú kazetu 1. Dosiahnite rýchle výsledky s rýchlosťami
až 30 str./min. v čiernej, 23 str./min. vo farbe. Use the scanner to digitise photos or documents for sharing or safe-keeping.
Získajte vysokú hodnotu s týmto cenovo dostupným zariadením všetko v jednom ako aj výberom atramentových kaziet.
Vychutnávajte si najlepšie z oboch riešení so zariadením všetko v jednom, ktorého používanie nie je len cenovo prijateľné ale
tiež vysoko efektívne. Atramentové kazety HP sú určené pre efektívne použitie atramentu a dokážu vám ušetriť peniaze. Môžete
sa tiež rozhodnúť pre výmenu kaziet, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám, za vysokokapacitné kazety1, ktoré vám poskytnú
3x viac výtlačkov2 a výhodu menej častej výmeny kaziet. S tlačiarňou Energy Star budete tiež môcť kontrolovať vaše bežné
náklady.
Pozrite, ako veľa môžete urobiť pomocou ľahko použiteľných technológií HP.
Všetko v zariadení HP všetko v jednom je navrhnuté tak, aby vám uľahčilo vašu prácu. Chcete tlačiť fotografie bez zapnutia
vášho počítača? Stačí len vsunúť vašu pamäťovú kartu a zvoliť, ktoré fotografie sa majú tlačiť cez 3,8 cm displej. Tlačíte veľa
webových strán? HP Smart Web Printing nastavuje webové stránky tak, aby zodpovedali formátu papiera. Automatický snímač
papiera optimalizuje vaše nastavenia a softvér vám dokonca umožňuje editovať, tlačiť a zdieľať vaše fotografie. Ľahšie to už
nemôže byť.
1 Nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne

2 V porovnaní s atramentovou kazetou HP 350 Black a kazetou HP 351 s troma farebnými atramentmi.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
C4480: LCD displej s uhlopriečkou 3,8 cm (farebná grafika)
Farebný dye-based atrament, čierny pigmentovaný atrament
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 30 str./min.
Až 8,9 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 23 str./min
Až 5,3 str./min.
A4:
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 25 sekúnd S rýchlosťou až 49 sekúnd
(fotografický papier):
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Až 1 200 renderovaných dpi v čiernej pri tlači z počítača, Farba: Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4
800 × 1 200 dpi pri tlači z počítača a 1 200 vstupné dpi
Áno (až po panorámu, A4 a viac)
HP PCL 3 GUI
Rozlíšenie: Optické: Až 1 200 dpi; Hardvér: Až 1 200 × 2 400 dpi; Zdokonalené: Až 19200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 215 × 297 mm
Rýchlosť snímania: Fotografia 10 × 15 cm do programu Microsoft® Word: menej ako 48 sekúnd; OCR plná stránka textu do
programu Microsoft® Word: menej ako 22 sekúnd; náhľad: menej ako 13 sekúnd (rýchlosť skenovania sa môže meniť v
závislosti od zložitosti dokumentu)
Typ: Plochý; Bitová hĺbka: 48-bitový; Verzia štandardu TWAIN: Počítač Mac: Verzia 1.8; Windows®: Verzia 1,9; Technológia
snímania: CIS; Odtiene sivej: 256
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 30 kópií za minútu
Až 7,7 kópií za minútu
Až 0,7 kópií za minútu
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 23 kópií za minútu
Až 7,7 kópií za minútu
Až 0,7 kópií za minútu
A4:
Rozlíšenie: Čiernobiele: Až 600 dpi; Viac kópií: Až 50; Zmenšenie/zväčšenie: 50 až 400 %
Až 1000 strán za mesiac
Žiadne
Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň, fotopapier), obálky, priehľadné fólie, nálepky, karty, médiá HP premium,
nažehľovacie médiá
Áno
Štandardné: 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, vlastné: 77 x 127 mm až 215 x 610 mm
A4: 70 až 90 g/m², obálky HP: 70 až 90 g/m², karty HP: až do 200 g/m², fotografický papier HP: až do 280 g/m²
Štandardné: Vstupný zásobník na 100 listov
Hárky: Až 100, Obálky: Až 10, Karty: Až 20, Fólie: Až 20, fotografia 10 x 15 cm: Až 20
Žiadne (nie je podporované)
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), Napájanie: Externé
Maximum: Maximálne 70 W (aktívne/tlač), maximálne 7,5 W (pripravené)
USB rozhranie – kompatibilné so štandardom USB 2.0, sloty pre pamäťové karty
Sloty: 4 sloty: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card,
xD-Picture Card; Štandardné: 32 MB; Maximum: 32 MB
Softvér HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR
Bez balenia: 434 × 290 × 162 mm, balené: 470 × 196 × 334 mm
Bez balenia: 5,06 kg, balené: 6,48 kg
Vyrobené v Malajzii
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32 a 64 bitová verzia); Microsoft® Windows® XP Home a XP Professional
(32 a 64 bitová verzia)
Áno
Informácie o výťažnosti na stranu nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

Zariadenie HP Photosmart
C4480 All-In-One s tlačiarňou,
skenerom a kopírkou, čierna
atramentová tlačová kazeta HP
350, trojfarebná atramentová
tlačová kazeta HP 351, softvér
HP Photosmart Essential,
inštalačný leták, referenčná
príručka, napájací zdroj, sieťový
kábel

Príslušenstvo
C6520A

HP USB kábel, 3 m

Doplnky
CB335EE

Čierna atramentová tlačová kazeta
HP 350 s atramentom Vivera

CB337EE

Trojfarebná atramentová tlačová
kazeta HP 351 s atramentmi
Vivera

CB336EE

Čierna atramentová tlačová kazeta
HP 350XL s atramentom Vivera

CB338EE

Trojfarebná atramentová tlačová
kazeta HP 351XL s atramentmi
Vivera

C9369EE

Fotografická atramentová tlačová
kazeta HP 348 s atramentmi
Vivera

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP 250 g/m² - 10 x 15 cm
bez okrajov/25 listov

Q5456A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP, 250 g/m², A4/210 x
297 mm/25 listov

CHP710

Papier HP typu všetko-v-jednom do
tlačiarne, 80 g/m², A4/210 x 297
mm, 500 listov

médiá

Služby a podpora
UG062E HP Care Pack, výmena nasledujúci
pracovný deň, 3 roky
UG187E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG235E HP Care Pack, vrátenie do skladu
a hardvérová podpora, 3 roky (UG235E:
len Baltické krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG062E/UG187E: Zvyšok Európy).
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