HP Deskjet F2480 többfunkciós nyomtató

Sokkal több, mint egy nyomtató – kedvező árú és megbízható többfunkciós készülék. A
telepítést és a használatot egyszerű utasítások könnyítik meg, és lehetővé válik bármilyen
szükséges anyag – dokumentumok, weboldalak és egyebek – kinyomtatása, miközben a
sokoldalúság révén lehetséges a másolás és a lapbeolvasás is.
A HP Deskjet F2480 többfunkciós azoknak a felhasználóknak készült, akik egy gombnyomásos eszközökkel felszerelt,
költségkímélű funkciókkal ellátott, kedvező árú, könnyen használható – és a beépített lapolvasás és másolás sokoldalúságával is
kibővített – színes nyomtatót keresnek.
Az egyszerű telepítés és az érintőgombok révén a készülék pillanatok alatt telepíthető és nyomtatásra kész.
A lehető legkönnyebb csatlakoztatás a számítógéphez – az egyszerű, lépésenkénti telepítési útmutatóval a készülék pillanatok
alatt üzemkésszé tehető. Az intuitív vezérlés négy érintőgombja megkönnyíti a nyomtató kezelését: tápkapcsoló,
fekete-fehér/színes másolás, valamint egy gyorstörlés gomb, amellyel tinta-, papír- és pénzmegtakarítás érhető el. Az alacsony
tintaszint jelzőlámpa révén a nyomtató jó előre jelzi, mielőtt a kellékanyagokat cserélni kellene. A továbbfejlesztett, központi
tintapatron-hozzáférés azt is jelenti, hogy az eltávolítás és a csere is könnyebb.
A HP legkedvezőbb árú többdunkciós készüléke megbízhatóan teremt értéket.
HP megbízhatóság remek áron – az egyszerű konstrukció minden szükséges funkciót tartalmaz, de csak azt. Biztos lehet a kiváló
eredményekben, az eredeti HP tintákkal kristálytiszta, éles fekete szöveggel és ragyogó színekkel. Bízhat a HP
gazdaságosságában – a külön megvásárolható, nagy kapacitású csere tintapatronokkal háromszor annyi fekete-fehér, illetve
2,5-szer annyi színes oldal nyomtatható2. A papírkímélő lehetőség használatával egy papaírlap mindkét oldalára lehet
nyomtatni, ENERGY STAR® minősítés.
A HP intelligens webnyomtatással1 a webről többet – és könnyebben – lehet nyomtatni.
A HP intelligens webnyomtatással1 a webről nyomtatott minden anyag jobban hasznosítható. Csak a szükséges dolgok kerülnek
nyomtatásra, semmi más. A több webhelyről származó tartalmak egyetlen oldalon egyesíthetők, így tinta és papír takarítható
meg, mivel még a nyomtatás előtt lehetséges az átméretezés és szerkesztés. A levágott oldal vagy a fényképek nélküli, csak pár
sornyi szöveget tartalmazó, elpocsékolt nyomat már a múlté. Lehetőség van személyes megjegyzések hozzáfűzésére is – ideális
főiskolai kutatásokhoz, receptekhez, térképekhez, fényképekhez és bármi máshoz, ami a webről letölthető.
1 Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0 böngésző szükséges hozzá

2 A HP 300 fekete/színes tintapatronokkal összehasonlítva; Az XL patronok nem tartozékok, kérjük, vásárolja meg külön.

Műszaki adatok
Nyomtatás
Nyomtatási technológia
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség
Keret nélküli nyomtatás
Nyomtatónyelvek
Beolvasás

Másolás
Másolási sebesség

Kihasználtság (havi, A4)
Médiatípusok
Automatikus papírtípus-érzékelő
Médiaméretek
Max. papírsúly tartomány
Papírkezelés
Papírkezelés/bemenet
Kétoldalas nyomtatás
Áramellátás
Energiafogyasztás
Zajkibocsátás
Hangnyomás-kibocsátás
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Memória
Mellékelt szoftverek
Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Származási ország
Hálózati csatlakoztathatóság
Kompatibilis operációs rendszerek
ENERGY STAR
A kellékek élettartama
Garancia

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg:
Akár 20 oldal percenként Max. 7 oldal/perc
Akár 4 oldal percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Max. 16 oldal/perc
Max. 5 oldal/perc
Akár 2 oldal percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír): akár 28 mp-es sebesség
akár 43 mp-es sebesség
akár 63 mp-es sebesség
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a dokumentum bonyolultságtól függ.
Fekete: Legfeljebb 600 dpi, Szín: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén
Igen (max. 100 x 150 mm)
HP PCL 3 GUI
Felbontás: Optikai: Max. 1200 dpi; Hardver: Max. 1200 x 2400 dpi; Megnövelt: Max. 19 200 dpi
Maximális dokumentumméret: 215 x 297 mm
Típus: Síkágyas; Színmélység: 48 bites; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Lapolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS)
technológia; Szürkeárnyalatos: 65536
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
A4-es fekete szöveg:
Max. 20 másolat/perc
Max. 5 másolat/perc
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Max. 16 másolat/perc
Max. 5 másolat/perc
Felbontás: Fekete: Max. 600 optimalizált dpi (300 dpi-s bemeneti forrásból); Kicsinyítés/nagyítás: 25–200%
Max. 1000 oldal
Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák, HP Advanced hordozóanyagok, vasalható matricák,
szegélymentes papírok
Nem
Alapkiépítésben: 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, nem szabványos: 77 x 127 – 216 x 356 mm
A4, Legal, boríték: 75–90 g/m²; kártya/kartoték: max. 200 g/m²; 10 x 15 cm-es fénykép: max. 280 g/m²
Alapkiépítésben: 80 lapos adagolótálca
Lap: Max. 80, Boríték: Max. 10, Kártyák: Max. 40, Írásvetítő fóliák: Akár 30, 10 x 15-ös fénykép cm: Akár 30
Kézi (illesztőprogram támogatja)
Követelmények: Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Tápegység: Külső
Maximum: Maximum 22,8 W (működés közben), maximum 2,3 W (készenléti üzemmódban), maximum 1,3 W
(energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,3 W (kikapcsolt állapotban); Készenlét: Maximum 2,3 W
6,9 B(A) (15 oldal/perces nyomtatás)
57 dB(A) (nyomtatás 15 oldal percenként)
Hi-Speed USB 2.0
Alapkiépítésben: Beépített memória; Maximum: Beépített memória
Windows® Live Photo Gallery
Kicsomagolva: 437,5 x 291 x 162 mm, csomagolva: 474 x 195 x 336 mm
Kicsomagolva: 4,9 kg, csomagolva: 6,1 kg
Gyártási hely: Kína
Egyik sem
Windows Vista® (32/64 bites); Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb, 32 bites); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Igen
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

CB730B

HP Deskjet F2480 többfunkciós
készülék, HP 300 fekete
tintapatron, HP 300 háromszínű
tintapatron, HP szoftver CD,
üzembehelyezési útmutató,
felhasználói kézikönyv, hálózati
tápegység, tápkábel

Q6264A

HP nagy sebességű USB-kábel (1,8
m)

C6520A

HP USB-kábel 2.0 (a-b), 3 méter

Tartozékok

Kellékek
CC640EE

HP 300 fekete tintapatron

CC643EE

HP 300 háromszínű tintapatron

CC641EE

HP 300XL fekete tintapatron

CC644EE

HP 300XL háromszínű tintapatron

Q6593A

HP professzionális matt tintasugaras
papír – 200 lap / A4 / 210 x 297
mm

Q8691A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli

C5977B

HP fényes fehér tintasugaras papír
– 250 lap / A4 / 210x 297 mm

Hordozóanyagok

Terméktámogatás
UG062E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG187E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG235E HP Care Pack, visszaszállítás a
lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év.
(UG235E: csak a balti országok,
Görögország, Lengyelország, Törökország,
EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG062E/UG187E: Európa
többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes
listáját a HP http://www.hp.com címen elérhető
webhelyén találhatja meg.
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