HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One nyomtató

A HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One az olcsóbb és
több nyomtatáshoz egyszerűen használható másolást,
beolvasást és faxolást biztosító, kedvező árú többfunkciós
eszközt igénylő üzleti felhasználók számára készült.

Több eredmény, olcsóbban – nyomtasson akár
kétszer annyi oldalt, azonos költséggel1.
● Jobb minőség, olcsóbban – nyomtasson akár kétszer
annyi oldalt, azonos költséggel.1
● Nyomtathat szórólapokat és egyéb üzleti anyagokat,
készíthet gyors másolatokat és még faxolhat is.
● Nyomtatás kedvező árú különálló tintákkal; minden
kazetta külön, igény szerint cserélhető.
● Megbízható, kedvező árú teljesítmény a HP Deskjettől –
a világ több mint 20 éve legkeresettebb
nyomtatómárkájától.2

Könnyen és megbízhatóan hozhat létre
professzionális minőségű dokumentumokat és
fényképeket.
● A világos grafikus kijelzővel és intuitív gombokkal
nyomtatási, másolási és egyéb eszközöket érhet el.
● Nyomtasson szegélyes vagy szegélymentes, gyorsan
száradó dokumentumokat és professzionális hatású
fényképeket, amelyek évtizedeken át is megőrzik
tetszetős megjelenésüket.3
● Az egészen a papírlap széléig terjedő nyomtatás
lehetősége szegélymentes fényképek, szórólapok és
más hatásos üzleti anyagok előállítását teszi lehetővé.

Az egyszerűen használható, hatékonyságnövelő
eszközök kínálatával több munkát végezhet el.
● Hozzon ki többet a rendelkezésre álló időből – a
kényelmes 35 oldal kapacitású automatikus
dokumentumadagolóval több oldalas dokumentumokat
olvashat be, másolhat és faxolhat.
● A többfunkciós készülékkel közvetlenül számítógépre
történő beolvasás és faxolás lehetősége révén
egyszerűsíthetők az üzleti folyamatok.
● A nagy sebességű USB 2.0 port könnyed számítógépes
csatlakozást – és gyors adatátvitelt – biztosít.
● Hétköznapi dokumentumait kiváló minőségben,
percenként akár 8 színes, illetve 7,5 fekete-fehér oldalas
ISO sebességgel nyomtathatja ki.
● Akár 40%-os energiamegtakarítás – ütemezéssel beállítható a készülék automatikus be-
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és kikapcsolása.
● A faxok elektronikus megtekintésével és tárolásával papír takarítható meg.
ENERGY STAR® minősítés
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Az energiamegtakarítási számítások feltételezik, hogy a készülék hétköznaponként
12 órán, hétvégén 48 órán át ütemezetten ki van kapcsolva. A csökkentett
energiafogyasztás egy jellemző napi felhasználási modellel van összehasonlítva,
amely feltételezi, hogy a készülékek éjszakára és hétvégére kikapcsolt állapotban
maradnak.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.
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Más HP Deskjet tintapatronokkal összehasonlítva. A HP 364 / HP 178 és a HP 655 eredeti tintapatronok HP által közzétett oldalkapacitásának és ajánlott kiskereskedelmi árának
összehasonlítása alapján. A tényleges árak változhatnak. A tényleges kapacitás a használt nyomtatón, a nyomtatott képeken és más tényezőkön múlik. További információ:
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Más patronok eltérő eredményeket adnak.
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Az eredmények az IDC tintasugaras termékre vonatkozó 2011-es szállítmányadatain alapulnak.

3 Tartós nyomatok a Wilhelm Imaging Research, Inc. vagy a HP Image Permanence Labs értékelése alapján. További részletek: www.hp.com/go/printpermanence.
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MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Képernyő

5 cm-es monokróm grafikus kijelző

Szoftver

HP nyomtatószoftver, Microsoft eszköztár, HP Update, Online
kellékanyag-vásárlás

Szabvány csatlakoztathatóság

Nagy sebességű USB 2.0, telefon

Memóriakártya kompatibilitás

Egyik sem

Szabvány nyomtató-parancsnyelvek

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Nyomtatási felbontás

Fekete (legjobb): max. 1200 x 600 dpi; Színes (legjobb): Akár 4800 x 1200
optimalizált dpi válogatott HP fotópapírok használata esetén,1200 x 1200
bemeneti dpi mellett

Nyomtatási sebesség

Fekete (ISO): Akár 8 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 7,5 oldal percenként

Nyomtatási képességek

Szegély nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm)
Közvetlen nyomtatás támogatása: Nem

Terhelhetőség

Havonta, A4: Max. 3000 oldal

Javasolt havi lapkapacitás

150–600

Faxfelbontás

Fekete (normál): 200 x 200 dpi

Fax sebessége

4 mp/oldal

faxolási jellemzők

Faxolás: Igen, színes; Automatikus újrahívás: Igen; Késleltetett faxküldés: Igen;
Körfaxolás: 48

Beolvasás sebessége

Beolvasási sebesség (automatikus lapadagoló, A4): Akár 2,8 oldal/perc (200
ppi, fekete-fehér/színes);

Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők

Síkágyas, ADF; CIS

Lapolvasási bevitel

Előlap (beolvasás és másolás) vagy HP Solution Center

Beolvasási fájlformátum

Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif), PDF (.pdf), kereshető PDF
(.pdf), szöveg (.txt), Rich Text (.rtf).

Beolvasás felbontása

Hardver: Max. 1200 x 1200 dpi; Optikai: Max. 1200 dpi

Maximális beolvasási méret

216 x 297 mm

Lapolvasási opciók (automatikus
dokumentum-adagoló)
Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei

Egyoldalas

Másolási felbontás

Fekete szöveg és grafika: Max. 300 x 300 dpi; Szín: Max. 600 x 600 dpi

Másolás sebessége

Fekete (ISO): Akár 6 másolat percenként; Színes (ISO): Akár 5,5 másolat
percenként

Maximális példányszám

Legfeljebb 99 másolat

Átméretezés fénymásolással

25–400%

Támogatott adathordozó-típusok

Sima papír; HP prémium papír; HP prémium prezentációs papír, matt; Egyéb
tintasugaras papírok; HP Premium Plus fotópapírok; HP prémium fotópapírok;
HP speciális fotópapírok; HP általános fotópapír, matt; HP általános fotópapír,
fényes; Egyéb fotópapírok; HP rávasalható matricák; Egyéb különleges papírok;
Fényes üdvözlőkártya-papír; Matt üdvözlőkártyák; HP prospektus- és
szórólappapír, matt; HP prospektus- és szórólap-papír, fényes

24 bites; 256

Támogatott hordozóméretek

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

Hordozó támogatott súlya

1. tálca: 60–105 g/m² (normál papír); 220–250 g/m² (fénykép)*; 75–90 g/m²
(boríték); 163–200 g/m² (kártya). *Használhatók még HP Premium Plus
fotópapírok legfeljebb 300 g/m², valamint HP hétköznapi fotópapír is 200 g/m²
súlyig.

Bemeneti papírvezető (tartozék)

80 lapos adagolótálca, 35 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF); 20
lapos kimeneti papírtartó;
Kétoldalas lehetőségek: Egyik sem; Borítékadagoló: Igen, 15; Szabványos
papírtálcák: 1; Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Akár 80
lap, Akár 20 lap írásvetítő fóliák, Legfeljebb 15 boríték
Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 20 lap

Minimális rendszerkövetelmények

PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor; 2 GB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat; USB-port; Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz-es 32
bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 2 GB merevlemez-terület;
CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port; Internet Explorer;
Windows® XP Service Pack 2 vagy újabb (csak 32 bites): Bármely Intel®
Pentium® II, Celeron® vagy azzal kompatibilis processzor; 233 MHz vagy
gyorsabb; 750 MB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat; USB-port; Internet Explorer 6 vagy újabb; Mac OS X v10.5.8,
v10.6 vagy v10.7: PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core™ processzor; 900 MB
szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat;
USB-port; Linux (További információk:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 vagy v10.7: PowerPC G4, G5 vagy Intel®
Core™ processzor; 900 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó
vagy internetkapcsolat; USB-port

Kompatibilis operációs rendszerek

Microsoft® Windows® 7 (32/64 bites), Windows Vista® (32/64 bites);
Windows® XP (32 bites) Professional és Home változat; Mac OS X v10.5,
v10.6, v10.7; Linux (További információk:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

ENERGY STAR minősítés

Igen

Áramellátás

A termék mérete
A termék tömege
A doboz tartalma

Garancia

Származási ország
Kellékek

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Tápegység típusa: Belső
Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Energiafogyasztás: Max. 15,1 watt (működés közben), 4,5 watt (készenléti
módban), 2,1 watt (alvó üzemmódban)
széles x mély x magas: 448 x 352 x 207 mm
6,27 kg
CZ283C HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One; HP Setup 655 fekete,
ciánkék, magenta és sárga tintapatron; vásárlókártya; tápkábel; szoftver CD;
telefonkábel; üzembe helyezési útmutató; üzembe helyezési útmutató.
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak.
Gyártási hely: Kína
CZ109AE HP 655 fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 550 oldal
CZ110AE HP 655 ciánkék tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 600 oldal
CZ111AE HP 655 bíbor tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 600 oldal
CZ112AE HP 655 sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 600 oldal
C6818A HP professzionális fényes tintasugaras papír – 50 lap /A4/ 210 x
297 mm
Q6593A HP professzionális matt tintasugaras papír – 200 lap / A4 / 210 x
297 mm
CHP210 HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/pageyield webhelyen
vagy a termék csomagolásán
UG195E - HP 3 éves Care Pack standard csereszolgáltatással, Officejet
nyomtatókhoz (minden európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető)
UG071E - HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással,
Officejet nyomtatókhoz (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában,
Finnországban, Franciaországban, Németországban, Írországban,
Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában,
Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, a
Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban
és Szlovákiában).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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