Impressora All-in-One HP Officejet J4580

Dinamize a forma como trabalha - imprima, envie e receba fax, digitalize e copie com a
all-in-one empresarial fácil de usar. Desfrute da rapidez e comodidade de um ADF de 20
páginas. Imprima documentos a cores de alta qualidade a um custo por página até %15
inferior a impressoras laser a cores1.
A "All-in-One" HP Officejet J4580 com impressora, fax, scanner e fotocopiadora foi concebida para utilizadores domésticos e de
micro-empresas, que necessitem de uma unidade 4-em-1 acessível e fiável, que ofereça funcionalidades que melhorem a
produtividade, cor profissional e um baixo custo por página.
Dinamize uma gama de tarefas empresariais com este dispositivo potenciador?? da produtividade.
Consiga mais - e aumente a eficiência do escritório - com esta versátil e fácil de usar "All-in-One". Imprima e copie até 28 ppm a
preto, 22 ppm a cores e deixe documentos multi-página a enviar automaticamente por fax, digitalizar ou a copiar com o AAD
de 20 páginas. Digitalize imagens para utilização em materiais de marketing ou scan documentos directamente para correio
electrónico ou um computador na rede. Tire partido de uma gama completa de funcionalidades de fax, incluindo um modem
33.6 Kbps, memória para 100 páginas e memória de marcação rápida de 99 números.
Documentos a cores de elevada qualidade, a um custo por página 15% inferior ao das impressoras laser a cores 2.
Leve o seu dinheiro mais além com impressões a cores e a preto e branco impressionantes, a um preço acessível. Imprima
documentos a cores de elevada qualidade, a um custo por página até 15% inferior ao das impressoras laser a cores2, utilizando
tinta HP Officejet. Obtenha 3 vezes mais páginas impressas a preto com o uso do tinteiro de alta capacidade HP Officejet 901
XL Preto3. Sem necessidade de compromisso - obtenha alta qualidade e baixo custo por página em todas as suas impressões
internas desde correspondência diária a relatórios, panfletos e brochuras.
Cause impacto com os seus materiais empresariais - obtenha texto de qualidade laser e cores vivas.
Imprima documentos duradouros, faxes e cópias com texto de qualidade laser e cores ricas e vivas com o uso de tintas HP
Officejet. Obtenha detalhes melhorados nas imagens em material de marketing, com o tamanho de gota extremamente reduzido
da HP. Imprima fotografias com ou sem margens até A4. Alcance ainda uma maior qualidade de documento - e secagem mais
rápida - com papéis com o logótipo ColorLok. Certifique-se que obtém os melhores resultados quando imprime páginas da Web
- o HP Smart Web Printing[3] previne os frustrantes cortes das margens.
1Comparado com lasers a cores de custo inferior a 750 USD; para mais detalhes consulte www.hp.com/go/ojnotes; Custo por página Officejet com base em Tinteiro
Preto HP 901XL Officejet (não incluído, vendido separadamente) e Tinteiro Tricolor HP 901.

2Comparado com lasers a cores de custo inferior a 750 USD; para mais detalhes consulte www.hp.com/go/ojnotes; Custo por página Officejet com base em Tinteiro
Preto HP 901XL Officejet (não incluído, vendido separadamente) e Tinteiro Tricolor HP 901

3 Comparado com tinteiro HP 901 Preto Officejet; Tinteiro fotográfico 901 XL não incluído, para adquirir em separado; tinteiros tricolor de alta capacidade não
incluídos

4 Requer o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior.

Informações para
encomendas

Especificações técnicas
Imprimir
Tecnologia de impressão
Ecrã
Tipos de Tinta
Velocidade de impressão

Qualidade de impressão
Impressão sem margens
Linguagens da impressora
Tipos de caracteres/fontes
Enviar por fax

Digitalizar

Copiar
Velocidade de cópia

Jacto de Tinta Térmico HP
LCD (texto 1 linha)
À base de corantes (cores), à base de pigmentos (preto)
Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4:
Até 28 ppm
Até 9 ppm
Até 2,5 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 22 ppm
Até 6,5 ppm
Até 2,5 ppm
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
Em apenas 26 seg.
Em apenas 51 seg.
Em apenas 61 seg.
fotográfico):
Velocidades de impressão medidas depois da primeira página ou primeiro conj. páginas de teste ISO. Para obter mais
informações vá a http://www.hp.com/go/ojnotes
A preto: Até 600 x 600 ppp prestados preto, Cor: Até 4800 x 1200 ppp optimizados em papeis fotográficos HP seleccionados
com 1200 x 1200 ppp de entrada
Sim (até 215 x 610 mm)
HP PCL 3 GUI, PJL (linguagem de tarefas da impressora), PML (linguagem de gestão da impressora)
Nenhuma
Velocidade do modem: 33,6 kbps
Marcação rápida: De até 90
Envio de fax adiado: Sim
Memória: Até 100 páginas
Remarcação automática: Sim
Envio de fax a cores: Sim
Difusão de fax: 48 locais
Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior
poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.
Resolução: Óptica: Até 1200 ppp; Hardware: Até 1200 x 2400 ppp; Melhorado: Até 19 200 ppp
Tamanho máximo do documento: 216 x 297 mm
Velocidade de digitalização: OCR de uma página inteira com texto para Microsoft® Word: menos de 50 seg.; pré-visualização:
menos de 27 seg. (a velocidade de digitalização varia de acordo com a complexidade do documento)
Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Profundidade de bits: 48 bits; Versão TWAIN: Versão 10,0;
Tecnologia de digitalização: CIS; Escala de cinzentos: 256

Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4:
Até 28 cpm
Até 7,6 cpm
Até 0,8 cpm
Texto misturado com gráficos a cores, A4: Até 22 cpm
Até 5.5 cpm
Até 0,8 cpm
Ciclo de trabalho (mensal, A4)
Até 3000 páginas
Capacidade do alimentador automático de Série, 20 folhas
documentos
Tipos de suportes
Papel (para jacto de tinta, para fotografia, normal), envelopes, etiquetas, cartões, transparências, decalques para t-shirts,
suportes de impressão HP Premium
Sensor de detecção automática de papel Não
Formatos dos suportes de impressão
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (99 × 210 mm) 130 x 180
mm, 100 x 150 mm (com ou sem aba destacável), personalizado: 77 x 127 a 216 x 356 mm
Limite máximo da gramagem dos suportes A4, envelopes: 70 até 90 g/m², cartões: até 200 g/m², papel para fotografia: até 280 g/m²
de impressão
Manuseamento de papel
Standard: Tabuleiro de 100 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) de 20 folhas, Opcional: Nenhuma
Manuseamento de suportes/entrada
Folhas: Até 100, Envelopes: De até 15, Postais: Até 40, Transparências: De até 25, fotografia 10 x 15 cm: Até 40
Impressão frente e verso
Nenhuma (não suportada)
Alimentação
Requisitos: Voltagem de entrada 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50 até 60 Hz (+/-3 Hz), Alimentação: Externo
Consumo de energia
Máximo: 17 Watts no máximo, 9,6 Watts no máximo (activo/a imprimir), 3,0 Watts no máximo (preparado), 2,8 Watts no
máximo (inactivo), 0,4 Watts no máximo (desligado); Em espera: 3,0 Watts
Emissões de potência acústica
7,0 B(A) (activa, impressão em rascunho)
Emissões de pressão acústica
56 dB(A) (activa, impressão em rascunho);
Interface e conectividade
Hi-Speed USB 2.0
Cartões de memória compatíveis
Nenhuma
Memória
Slots: Nenhuma; Standard: 16 MB; Máximo: 16 MB
Software incluído
HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software da I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, Yahoo! Barra de ferramentas
personalizada da HP, HP PhotoSmart Essential Software 2.5, Shop for HP Supplies
Dimensões (l x p x a)
Fora da caixa: 434 x 402 x 217 mm, na caixa: 475 x 250 x 345 mm
Peso
Fora da caixa: 5,9 kg, na caixa: 7,64 kg
País de origem
Fabricado na China.
Compatibilidade com sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9,
v10.4.x, v10.5. Com Microsoft® Windows® 2000 SP4, XP Starter Edition e XP x64 algumas funções podem não estar
disponíveis
ENERGY STAR
Sim
Duração dos consumíveis
Para mais informação acerca do rendimento, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
Garantia
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.

CB780A

"All-in-One" HP Officejet J4580
com impressora, fax, scanner e
fotocopiadora, tinteiro HP 901
Preto Officejet, tinteiro HP 901
Tricolor Officejet, software da
impressora e guia do utilizador
em CD-ROM, adaptador CA e
cabo de alimentação

CC653AE

Tinteiro Preto HP Officejet 901

Consumíveis
CC654AE

Tinteiro Preto HP Officejet 901XL

CC656AE

Tinteiro Tricolor HP 901 Officejet

Suportes
CHP110

Papel HP de escritório-500
folhas/A4/210 x 297 mm

Q6593A

Papel HP profissional para jacto de
tinta, mate 200 folhas/A4/210 x
297 mm

C6818A

Papel HP lustroso superior para
jacto de tinta-50 folhas/A4/210 x
297 mm

CHP150

Papel HP para uso doméstico e de
escritório-500 folhas/A4/210 x
297 mm

Serviço e Suporte
UG071E HP Care Pack, Serviço de
Substituição Dia Útil Seguinte, 3 anos
UG195E HP Care Pack, Serviço de
Substituição (tempo total standard de
prestação do serviço), 3 anos
UG244E HP Care Pack, serviço de
Devolução ao Armazém, 3 anos.
(UG244E: Apenas países Bálticos, Grécia,
Polónia, Turquia, EEM, Eslovénia,
Republica Checa, Eslováquia, Hungria.
UG071E: Resto da Europa. UG195E: Resto
da Europa + Grécia, Polónia, Eslováquia,
Hungria, Republica Checa).
Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web da
HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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