HP Photosmart C4480 allt-i-ett-produkt

Skriv ut jättfina foton, dokument och webbsidor och kopiera och skanna med en mångsidig
enhet till överkomligt pris. Skriv ut vackra foton utan att använda datorn, gör snabba
färgkopior och skanna pappersdokument till datorn. Du kan göra allt detta - och mer därtill.
HP Photosmart C4480 allt-i-ett skrivare, skanner och kopiator är utformad för människor som vill kunna skriva ut allt från
dokument och webbsidor till foton – och kommer att värdesätta förmågan att skanna och kopiera från samma kompakta enhet.
Skriv ut, skanna och kopiera dokument, foton med mera med en mångsidig produkt.
Begränsa dig inte till utskrifter - dra nytta av att även kunna skanna och kopiera med denna kompakta allt-i-ett-produkt. Att välja
mångsidighet innebär inte att man kompromissar med kvaliteten. Skriv ut dokument av laserkvalitet och foton av laboratoriekvalitet
med HP Vivera-bläck - du kan även välja 6-bläcksfärg1 som tillval för foton av professionell kvalitet. Du kan även göra snabba
kopior med hastigheter på upp till 30 sidor/min i svartvitt, 23 sidor/min i färg. Med skannern kan du digitalisera foton eller
dokument för att dela med dig av dem eller förvara dem på ett säkert sätt.
Du får stor valuta för pengarna med denna överkomliga allt-i-ett-produkt och ett urval bläckpatroner.
Upplev det bästa av två världar med en allt-i-ett-produkt som inte enbart har ett överkomligt pris utan också är mycket effektiv att
använda. Till att börja med är HPs bläckpatroner utvecklade för effektiv användning och kan spara bläck och pengar. Du kan
även välja de utbytesbläckpatroner som bäst passar dina behov. Högkapacitetspatroner1 ger 3 gånger fler utskrifter 2 och ökad
bekvämlighet genom färre patronbyten. Med en Energy Star-godkänd produkt har du dessutom kontroll över driftskostnaderna.
Se hur mycket du kan göra med lättanvänd HP-teknik.
Denna HP allt-i-ett-produkt är helt och hållet utformad för att hjälpa dig få jobbet gjort på ett enklare sätt. Vill du skriva ut foton
utan att starta datorn? Sätt bara i minneskortet och välj de foton du vill skriva ut på den 3,8 cm stora skärmen. Skriver du ut
många webbsidor? HP Smart webbutskrift justerar webbsidorna så att de får plats på papperet. Det finns en automatisk
papperssensor som optimerar dina inställningar och det finns även programvara som hjälper dig att redigera, skriva ut och dela
med dig av dina foton. Det kan verkligen inte bli enklare.
1 Ingår inte, säljs separat

2 Jämfört med HP 350 svart bläckpatron och HP 351 trefärgsbläckpatron.

Tekniska specifikationer
Skriv ut
Utskriftsteknik
Bildskärm
Bläcktyper
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Kantfri utskrift
Skrivarspråk
Skanna

Kopiera
Kopieringshastighet

Kapacitet
ADF-kapacitet
Medietyper
Automatisk papperstypsavkännare
Mediestorlekar
Max. medievikter
Pappershantering
Mediehantering/inmatning
Duplexutskrift
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Gränssnitt och anslutningar
Minne
Medföljande program
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Ursprungsland
Passar följande operativsystem
ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
Q8388B
HP bläckstråleskrivare
C4480: 3,8 cm LCD (färggrafik)
Färgpulverbaserat (färg), pigmentbaserat (svart)
Dokumenttyp
Utkast
Normal
Hög kvalitet
Svart text A4:
Upp till 30 sid/min
Upp till 8,9 sid/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp till 23 sid/min
Upp till 5,3 sid/min
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper):
Så snabbt som 25 sek
Så snabbt som 49 sek
Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och
dokumentens komplexitet.
Svart: Upp till 1200 renderade dpi vid svartvit utskrift från en dator, Färg: Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi i färg vid utskrift
från en dator och 1200 original-dpi
Ja (upp till panorama, A4 med mera)
HP PCL 3 GUI
Upplösning: Optisk: Upp till 1200 dpi; Maskinvara: Upp till 1200 x 2400 dpi; Utökad: Upp till 19200 dpi
Maximal dokumentstorlek: 215 x 297 mm
Skanningshastighet: 10 x 15 cm färgfoto till Microsoft® Word: mindre än 48 sek; OCR, en full textsida till Microsoft® Word:
mindre än 22 sek; förhandsgranskning: mindre än 13 sek (skanningshastigheten beror på hur komplicerat ett dokument är)
Typ: Flatbädd; Bitdjup: 48-bitars; Twain-version: Mac: Version 1.8; Windows®: Version 1.9; Skanningsteknik: CIS; Gråskala:
256
Dokumenttyp
Utkast
Normal
Hög kvalitet
Svart text A4:
Upp till 30 kopior/minut
Upp till 7,7 kopior/min
Upp till 0,7 kopior/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp till 23 kopior/min
Upp till 7,7 kopior/min
Upp till 0,7 kopior/min
Upplösning: Svart: Upp till 600 dpi; Flera kopior: Upp till 50; Förminskning/förstoring: 50 till 400 %
Upp till 1 000 sidor per månad
Inga
Papper (vanligt, för bläckstråleskrivare, foto), kuvert, OH-film, etiketter, kort, HP premium-medier, transfertryck för t-shirts
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, anpassade: 77 x 127 till 215 x 610 mm
A4: 70 till 90 g/m², HP-kuvert: 70 till 90 g/m², HP-kort: upp till 200 g/m², HP fotopapper: upp till 280 g/m²
Standard: 100-arks pappersmagasin
Ark: Upp till 100, Kuvert: Upp till 10, Kort: Upp till 20, OH-film: Upp till 20, 10 x 15 foto: Upp till 20
Ingen (stöds ej)
Krav: Inspänning 100-240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Tillbehör: Extern
Högst: 70 W max (aktiv/utskrift), 7,5 W max (klar)
USB – kompatibel med USB 2.0-specifikationerna, minneskortplatser
Slots: 4 kortplatser: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card,
xD-Picture Card; Standard: 32 MB; Högst: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR-programvara
Utan emballage: 434 x 290 x 162 mm, med emballage: 470 x 196 x 334 mm
Utan emballage: 5,06 kg, med emballage: 6,48 kg
Tillverkad i Malaysia
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32- och 64-bitars); Microsoft® Windows® XP Home och Professional (32och 64-bitars)
Ja
För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen
Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

HP Photosmart C4480 allt-i-ett
skrivare, skanner, kopiator, HP
350 svart bläckpatron, HP 351
trefärgs bläckpatron, HP
Photosmart
Essential-programvara,
installationsguide,
referenshandbok, nätaggregat,
nätsladd

Tillbehör
C6520A

HP USB-kabel, 3 m

Förbrukningsartiklar
CB335EE

HP 350 svart bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

CB337EE

HP 351 trefärgs bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

CB336EE

HP 350XL svart bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

CB338EE

HP 351XL trefärgs bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

C9369EE

HP 348 fotobläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

Q8691A

HP Advanced glättat fotopapper
250 g/m² - 10x15 cm kantfritt/25
ark

Q5456A

HP Advanced glättat fotopapper
250 g/m² - A4/210x297 mm/25
ark

CHP710

HP allt-i-ett-utskriftspapper 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500 ark

media

http://www.hp.com

Strålande, varaktiga färger
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Service och Support
UG062E HP Care Pack, service med utbyte
nästa arbetsdag, 3 år
UG187E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG235E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG235E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM,
Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern.
UG062E/UG187E: Övriga Europa).
För en fullständig lista över förbrukningsartiklar,
medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid
http://www.hp.com

