Multifunkční tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 4615

Multifunkční tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 4615 je
určena pro firemní uživatele, kteří vyžadují větší možnosti
tisku s nižšími náklady a cenově dostupné multifunkční
zařízení s nástroji pro snadné kopírování, skenování a
zasílání faxů.

Více výtisků při nižších nákladech – tiskněte až
dvakrát více stránek za stejnou cenu.1

Vytvářejte snadno a spolehlivě dokumenty a
fotografie v profesionální kvalitě.

● Více výtisků v profesionální kvalitě při nižších
nákladech – tiskněte až dvakrát více stránek za stejnou
cenu.1

● Přístup k nástrojům pro tisk a kopírování a dalším
funkcím pomocí přehledného grafického displeje a
intuitivních tlačítek.

● Tiskněte letáky a další podnikové materiály, skenujte,
kopírujte a odesílejte faxy bez čekání.

● Tiskněte rychle schnoucí dokumenty a fotografie
s profesionálním vzhledem (s okraji nebo bez nich),
které si zachovají skvělé vlastnosti po desetiletí.3

● Tiskněte s využitím levných samostatných inkoustů;
kazety lze vyměňovat samostatně, tedy až ve chvíli, kdy
skutečně dojdou.
● Využijte spolehlivý, cenově dostupný výkon tiskáren HP
Deskjet – více než 20 let nejprodávanější značky
tiskáren.2

● Tiskněte až po samý okraj papíru – využijte tuto funkci
k tisku fotografií, letáků a dalších důležitých
obchodních materiálů.

Zvládněte více s řadou snadno použitelných
nástrojů, které zvyšují produktivitu.
● Zvládněte více. Skenujte, kopírujte či faxujte
vícestránkové dokumenty pomocí snadno použitelného
35stránkového automatického podavače dokumentů.
● Zrychlete pracovní postup díky možnosti skenovat a
odesílat faxy do počítače přímo z multifunkčního
zařízení.
● Využijte snadné připojení k počítači a rychlý přenos
dat pomocí vysokorychlostního portu USB 2.0.
● Tiskněte vysoce kvalitní běžné dokumenty rychlostí až 8
str./min černobíle a 7,5 str./min barevně dle normy ISO.
● Ušetřete až 40 % energie pomocí přednastaveného plánovaného vypínání a zapínání
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zařízení.
● Faxy prohlížejte a ukládejte elektronicky, a šetřete tak papír.
Vyhovuje normě ENERGY STAR®

1

Výpočet úspory energie předpokládá, že bude zařízení vypnuto po dobu 12
hodin přes den v týdnu a 48 hodin přes víkend. Údaje o snížené spotřebě energie
byly získány na základě srovnání s modelem běžného denního využití, který
předpokládá, že jsou zařízení přes noc a přes víkend vypnutá.
Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Více informací
najdete na našich webových stránkách.
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V porovnání s tiskem pomocí jiných inkoustových kazet HP Deskjet. Založeno na srovnání výtěžnosti stránky originálních kazet HP 364 / HP 178 oproti kazetě HP 655 publikovaném
společností HP a doporučené maloobchodní ceny. Skutečné ceny se mohou lišit. Skutečná výtěžnost závisí na použité tiskárně, tištěných obrázcích a dalších faktorech. Více informací naleznete na
webové adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Výsledky jiných kazet budou odlišné.
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Výsledky jsou založeny na údajích společnosti IDC o přepravě ink. tiskáren za rok 2011.

3 Hodnocení stálosti obrazu provedené společností Wilhelm Imaging Research, Inc., nebo laboratoří HP Image Permanence Labs. Podrobnosti na webu www.hp.com/go/printpermanence.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Funkce

Tisk, kopírování, skenování, faxování

Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Monitor

5cm černobílý grafický displej

Software

Software pro tiskárny HP, panel nástrojů Microsoft, aktualizace HP, objednání
spotř. materiálu online

Standardní připojitelnost

Vysokorych. port USB 2.0, tel.

Kompatibilita paměťových karet

Žádné

Standardní tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Rozlišení při tisku

Černobíle (nejlepší): Až 1200 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Optimalizované
rozlišení až 4800 x 1200 dpi u vybraných fotogr. papírů HP se vstupním
rozliším až 1200 x 1200 dpi

Rychlost tisku

Černá (ISO): Až 8 str./min; Barevně (ISO): Až 7,5 str./min

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ano (až 216 x 297 mm)
Podpora přímého tisku: Ne.

Pracovní využití

Měsíčně, A4: Až 3000 stran

Doporučený počet stran za měsíc

150 až 600

Rozlišení faxu

Černobíle (standardní): 200 x 200 dpi

Rychlost faxu

4 sek. na stránku

funkce pro faxování

Faxování: Ano, barevně; Automatické opakování volby: ano; Fax – odložené
odesílání: ano; Vysílání faxů: 48

Rychlost skenování

Rychlost skenování (automatický podavač, A4): Až 2,8 str./min (200 ppi,
černobíle nebo barevně);

Typ skeneru/Technologie

Ploché provedení, ADF; CIS

Vstupní režimy skenování

Čelní panel (skenování a kopírování) nebo Centrum řešení HP

Formát skenovaných souborů

bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif), PDF (.pdf), prohledávatelný
PDF (.pdf), text (.txt), formátovaný text (.rtf).

Rozlišení skeneru

Hardware: Až 1 200 x 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi

Maximální velikost skenování

216 x 297 mm

Možnosti skenování (aut. podavač
dokum.)
Bitová hloubka/Úrovně odstínů šedé

Jednostranné

Rozlišení kopírování

Černý text a grafika: Až 300 x 300 dpi; Barva: Až 600 x 600 dpi

Rychlost kopírování

Černá (ISO): Až 6 kopií/min; Barevně (ISO): Až 5,5 kopie/min

Maximální počet kopií

Až 99 kopií

Kopírovací zařízení – změna velikosti

25 až 400 %

Podporované typy médií

Běžný papír; Papír HP Premium; Prez. pap. HP Premium, matný; Další pap. pro
ink. tiskárny; Fotogr. pap. HP Premium Plus; Fotogr. pap. HP Premium; Fotogr.
pap. HP Advanced; Fotogr. papír pro každod. použití HP, matný; Fotogr. papír
pro každod. použití HP, lesklý; Další druhy fotopap.; Nažehl. fólie HP Iron-on
Transfers; Další spec. druhy papíru; Lesklé blahopř. Glossy Greeting Card; Matné
blahopř. Matte Greeting Card; Papír na brožury a letáky HP, matný; Lesklý papír
na brožury a letáky HP Brochure & Flyer Paper

24bitová; 256

Podporované formáty médií

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 JIS (182 x 257 mm); Obálka:
DL (110 x 220 mm), C5 (162 x 229 mm)

Podporovaná gramáž médií

Zásobník 1: 60 až 105 g/m² (obyčejný papír); 220 až 250 g/m² (fotografie)*;
75 až 90 g/m² (obálky); 163 až 200 g/m² (karty). *Fotografické papíry HP
Premium Plus Photo Papers o gramáži až 300 g/m² a fotografický papír HP
Everyday Photo Paper o gramáži 200 g/m² jsou rovněž podporovány.

Manipulace s papírem - Standardní
vstup

Vstupní zásobník na 80 listů, automatický podavač dokumentů (ADF) na
35 listů; Výstupní zásobník na 20 listů;
Možnosti duplexního tisku: Žádné; Podavač obálek: Ano, 15; Standardní
zásobníky papíru: 1; Kapacita vstupu: Maximální vstupní kapacita: Až 80 listů,
Až 20 listů fólie, Až 15 obálek
Kapacita výstupu: Maximální výstupní kapacita: Až 20 listů

Minimální požadavky na systém

Počítač: Microsoft® Windows® 7: 1GHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
procesor; 2 GB místa na pevném disku; jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení
k Internetu; port USB; Internet Explorer; Windows Vista®: 800MHz 32bitový
(x86) nebo 64bitový (x64) procesor; 2 GB místa na pevném disku; jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu; port USB; Internet Explorer;
Windows® XP Service Pack 2 nebo vyšší (pouze 32bitová verze): Jakýkoli
procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní typ; 233 MHz nebo
vyšší; 750 MB místa na pevném disku; jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k
Internetu; port USB; Internet Explorer 6 nebo vyšší; Mac OS X v10.5.8, v10.6
nebo v10.7: Procesor PowerPC G4, G5 nebo procesor Intel® Core™; 900 MB
volného místa na pevném disku; jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k
Internetu; port USB; Linux (více informací najdete na stránkách
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 nebo v10.7: Procesor PowerPC G4, G5 nebo
procesor Intel® Core™; 900 MB volného místa na pevném disku; jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu; port USB

Kompatibilní operační systémy

Microsoft® Windows® 7 (32bitový/64bitový), Windows Vista®
(32bitový/64bitový); Windows® XP Home a Professional (32bitový); Mac OS X
v10.5, v10.6, v10.7; Linux (více informací najdete na stránkách
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Splňuje normu ENERGY STAR

ano

Napájení

Rozměry produktu
Hmotnost produktu
Co je obsaženo v krabici

Záruka
Země původu
Spotřební materiál

Možnosti služeb a podpory

Typ zdroje napájení: Interní
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotřeba: Max. 15,1 W (aktivní), 4,5 W (pohotovostní režim), 2,1 W
(režim spánku)
š x h x v: 448 x 352 x 207 mm
6,27 kg
CZ283C Multifunkční tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 4615; Úvodní černá,
azurová, purpurová, žlutá inkoustová kazeta HP 655; nákupní karta; napájecí
kabel; disk CD se softwarem; telefonní kabel; instalační leták; úvodní příručka.
Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a
podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.
Vyrobeno v Číně
CZ109AE Černá inkoustová kazeta HP 655
Průměrná výtěžnost kazety 550 stran
CZ110AE Azurová inkoustová kazeta HP 655
Průměrná výtěžnost kazety 600 stran
CZ111AE Purpurová inkoustová kazeta HP 655
Průměrná výtěžnost kazety 600 stran
CZ112AE Žlutá inkoustová kazeta HP 655
Průměrná výtěžnost kazety 600 stran
C6818A Lesklý papír HP Professional Glossy Inkjet Paper pro inkoustové
tiskárny – 50 listů / A4 / 210 x 297 mm
Q6593A Profesionální matný papír HP pro inkoust. tiskárny – 200 listů / A4 /
210 x 297 mm
CHP210 Tiskový papír HP – 500 listů / A4 / 210 mm x 297 mm
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/pageyield nebo na obalu produktu
UG195E – 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny
Officejet (dostupná ve všech zemích Evropy, Středního Východu a Afriky)
UG071E – 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny
Officejet (dostupná v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku,
Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku,
Spojeném království, České republice, Řecku, Maďarsku, Polsku a na
Slovensku).

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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