HP Deskjet F2480 All-in-One Printer

See taskukohane ning usaldusväärne kombainseade võimaldab muudki peale printimise.
Lihtsate juhiste abil saate seadme kerge vaevaga kasutusele võtta ja printida kõike, mida
vajate – dokumente, veebilehti ja palju muud – ja seda koos skannimise ja paljundamise
võimalusega.
HP Deskjet F2480 All-in-One kombainseade on mõeldud neile, kes otsivad taskukohast lihtsaltkasutatavat värviprinterit, mis
sisaldab ka muid tavalisi funktsioone, kiirvalikuid ning säästuvõimalusi ja sisseehitatud skannimis- ja paljundusfunktsiooni.
Lihtse paigaldamise ja kiirnuppude abil saate printeri kiiresti üles seada ja alustada tööga.
Arvutiga ühendamine ei tekita sekeldusi – hõlbus sammhaaval paigaldamine tähendab, et kõik saab kiiresti töökorda.
Kasutajasõbralikud juhtseadised teevad printeri kasutamise lihtsaks, vaja läheb vaid nelja kiirnuppu: toide, mustvalge/värviline
paljundamine ja kiirkatkestusnupp ja te säästate tinti, paberit, aega ja raha. Tindilõpu indikaatortuli annab aegsasti teada, et
peaksite hakkama tarvikuid välja vahetama. Kassettidele on nüüd lihtsam ligi pääseda ning nende eemaldamine ja sisestamine
pole kaugeltki nii keeruline kui varem.
HP kõige taskukohasem kombainseade on töökindel ja tasub ennast ära.
HP töökindlus suurepärase hinnaga – lihtne funktsionaalne disain pakub ilma liialdusteta just seda, mida vajate. HP originaaltinte
kasutades võite olla ka kindel suurepärastes tulemustes selge terava teksti ja erkude värvidega. HP on väga ökonoomne – saate
printida kuni 3 korda rohkem mustvalgeid ja 2,5 korda rohkem värvilehekülgi, kasutades valikulisi suuremahulisi vahetuskassette2.
Paberisäästufunktsiooni abil saate printida paberilehtede mõlemale poolele. Vastab standardile ENERGY STAR®.
Programmiga HP Smart Web Printing saate printida veebist rohkem ja palju mugavamalt 1.
HP Smart Web Printing kindlustab parema veebiprindi, olenemata sellest, mida te prindite1. Saate printida vaid vajaliku osa, ei
midagi liigset. Kombineerige mitme saidi sisu ühele leheküljele, hoides nii kokku tinti ja paberit, seejärel muutke enne printimist
suurust ja redigeerige. Unustage kärbitud leheküljed ning ühegi fotota ja mõne üksiku tekstireaga väljaprindid. Teil on võimalik
lisada isegi endapoolseid märkmeid – sobib suurepäraselt uurimistööde, retseptide, maakaartide, fotode ja muude veebist
prinditavate materjalide jaoks.
1 Nõuab brauserit Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 Võrreldes HP 300 musta/värvi tindikassettidega; XL-täitekassetid ei kuulu komplekti, palume osta eraldi.

Tehniline spetsifikatsioon

Tellimisalane teave

Printimine
Printimise tehnoloogia
Prindikiirus

CB730B

Kombainseade HP Deskjet
F2480 All-in-One, HP must
tindikassett 300, HP
kolmevärviline tindikassett 300,
HP tarkvaraga CD,
seadistusjuhend, kiirteatmik,
toiteplokk ja toitejuhe

Q6264A

HP Hi-Speed USB-kaabel (6 ft./1.8
m)

C6520A

HP USB kaabel 2.0 (a-b) 3-meetrine

Prindikvaliteet
Ääristeta printimine
Printerikeeled
Skannimine

Paljundamine
Paljunduskiirus

Töötsükkel (igakuine, A4)
Kandjate tüübid
Automaatne paberitüübi sensor
Kandjate formaadid
Kandja max kaaluvahemik
Paberi käsitsemine
Kandja käsitsemine, sisend
Mõlemale lehepoolele printimine
Toide
Voolu tarbimine
Helivõimsustase
Helirõhutase
Liides ja ühenduvus
Mälu
Juurdekuuluv tarkvara
Mõõtmed (LxSxK)
Kaal
Päritoluriik
Võrguvõimalused
Operatsioonisüsteemide ühilduvus
ENERGY STAR
Kulumaterjalide eluiga
Garantii

HP termiline tindiprinter
Dokumendi tüüp
Mustand
Tavaline
Parim
Mustvalge tekst, A4:
Kuni 20 lk/min
Kuni 7 lk/min
Kuni 4 lk/min
Segamini tekst ja värvipildid, A4:
Kuni 16 lk/min
Kuni 5 lk/min
Kuni 2 lk/min
10x15 cm värvifoto (fotopaber):
Vaid 28 sekundiga
Vaid 43 sekundiga
Vaid 63 sekundiga
Sõltub tüübist, printimisrežiimist ja kujutiste keerukusest. Täpne kiirus sõltub süsteemi konfiguratsioonist, tarkvarast ja dokumendi
keerukusest.
Mustvalge: Kuni 600 dpi, Värvid: Optimeeritud tihedusel kuni 4800 x 1200 punkt/toll, arvutist värviprintimisel HP valitud
fotopaberile sisendiga 1200 punkt/toll
Jah (kuni 100 × 150 mm)
HP PCL 3 GUI
Eraldusvõime: Optiline: Kuni 1200 punkti tolli kohta; Riistvara: Kuni 1200 × 2400 punkti tolli kohta; Täiendatud: Kuni
19 200 dpi
Dokumendi maksimummaht: 215 × 297 mm
Tüüp: Lameskanner; Ehisplaadi sügavus: 48-bitine; Twaini versiooni: Versioon 1.9; Skaneerimistehnoloogia: Kontaktskanner
(CIS); Halltoonid: 65536
Dokumendi tüüp
Mustand
Tavaline
Mustvalge tekst, A4:
Kuni 20 koopiat minutis
Kuni 5 koopiat minutis
Segamini tekst ja värvipildid, A4:
Kuni 16 koop/min
Kuni 5 koopiat minutis
Eraldusvõime: Mustvalge: Kuni 600 optimeeritud dpi-d (alates 300 dpi-st); Vähendamine/suurendamine: 25 kuni 200%
Kuni 1000 lehekülge
Paber (tavaline, tindiprinteri, fotoprindi), ümbrikud, lüümikud, sildid, kaardid, HP Advanced Media, pealetriigitavad siirdepildid,
ääristeta kandjad
Nr
Standardne: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL
(110 x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, kohandatud: 77 × 127 kuni 216 × 356 mm
A4, legal, ümbrikud: 75 kuni 90 g/m²; kaardid: kuni 200 g/m²; 10x15 cm foto: kuni 280 g/m²
Standardne: 80-leheline sisendsalv
Lehed: Kuni 80, Ümbrikud: Kuni 10, Kaardid: Kuni 40, Kiled: Kuni 30, 10x15 cm foto: Kuni 30
Käsitsi (varustatud draiveri toega)
Nõuded: Sisendpinge 100–240 V VV (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Kulumaterjal: Välimine
Maksimaalselt: 22,8 W maksimaalselt (aktiivne). 2,3 W maksimaalselt (ooterežiimis), 1,3 W maksimaalselt (energiasääst), 0,3
W maksimaalselt (väljas); Ooterežiim: Maksimaalselt 2,3 W
6,9 B(A) (printimisel 15 lk/min)
57 dB(A) (printimisel 15 lk/min)
Kiire USB 2.0
Standardne: Integreeritud mälu; Maksimaalselt: Integreeritud mälu
Windows® Live Photo Gallery
Pakendita: 437,5 × 291 × 162 mm, pakitud: 474 × 195 × 336 mm
Pakendita: 4,9 kg, pakitud: 6,1 kg
Toodetud Hiinas.
Puudub
Windows Vista® (32/64 bitti); Microsoft® Windows® XP (SP1 või kõrgem, 32 bitti); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Jah
Tootlusandmed leiate aadressilt www.hp.com/go/learnaboutsupplies või toote pakendilt
Standardne üheaastane piiratud riistvaragarantii. Garantii ja toe valikuvõimalused sõltuvad tootest, riigist ja kohalikust
seadusandlusest.

Lisavarustus

Kulumaterjalid
CC640EE

HP must tindikassett nr 300

CC643EE

HP kolmevärviline tindikassett nr
300

CC641EE

HP must tindikassett nr 300XL

CC644EE

HP kolmevärviline tindikassett nr
300XL

Q6593A

HP professionaalne matt
tindiprinteripaber-150
lehte/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP läikeline fotopaber Advanced
-25 lehte/10 x 15 cm ääristeta

Kandja

C5977B

HP säravvalge
tindiprinteripaber-500 lehte/A4210
x 297 mm

Teenindus ja tugi
UG062E HP hoolduspakett, vahetamine
järgmisel tööpäeval, kolm aastat
UG187E HP hoolduspakett, vahetusteenus
(tavaline vahetusaeg), kolm aastat
UG235E HP hoolduspakett, poodi
tagastamise teenus, kolm aastat. (UG235E:
Ainult Balti riigid, Kreeka, Poola, Türgi,
Euroopa tekkivad turud (EEM), Sloveenia,
Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari.
UG062E/UG187E: ülejäänud Euroopa
maades).
Varustuse, prindikandjate ja lisavarustuse täieliku
nimekirja saamiseks palun pöörduge HP veebilehele
http://www.hp.com

http://www.hp.ee
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