Tlačiareň HP Deskjet F2480 všetko-v-jednom

Vďaka tomuto dostupnému a spoľahlivému zariadeniu typu všetko v jednom môžete urobiť
viac ako len tlačiť. Jednoduché pokyny uľahčujú nastavenie a používanie, takže môžete
tlačiť čokoľvek, čo potrebujete - dokumenty, web stránky a ešte omnoho viac - s týmto
všestranným zariadením môžete kopírovať a skenovať.
Zariadenie typu všetko v jednom HP Deskjet F2480 je navrhnuté pre všetkých používateľov, ktorí hľadajú cenovo dostupnú a
jednoducho použiteľnú farebnú tlačiareň s radom základných, dotykových nástrojov a funkciami šetriacimi peniaze - plus
všestrannosť vďaka vstavanému skenovaniu a kopírovaniu.
Nastavenie a tlač behom okamihu vďaka jednoduchej inštalácii a tlačidlám na jeden dotyk.
Pripojenie k počítaču bez zbytočného stresu - jednoduchá inštalácia krok za krokom zabezpečí, že budete hotový za pár
okamihov. Správu tlačiarne taktiež zjednodušujú intuitívne ovládacie prvky - len štyri jednodotykové tlačidlá: napájanie,
čiernobiele/farebné kopírovanie a tlačidlo rýchle zrušenie, ktoré vám ušetrí atrament, papier, čas a peniaze. Vďaka indikátoru
nízkej úrovne atramentu získate skoré upozornenie pred potrebnou výmenou kaziet. Zdokonalený, centrálny prístup ku kazetám
tiež zjednodušuje ich odoberanie a výmenu.
Vychutnajte si spoľahlivosť a hodnotu s cenovo najdostupnejším zariadením HP typu všetko v jednom.
Získajte spoľahlivosť HP za skvelú cenu – jednoduchý dizajn bez príkras vám poskytuje všetko potrebné a nič viac. Môžete si byť
istí aj skvelými výsledkami s ostrým čiernym textom a jasnými farbami vďaka originálnym atramentom HP. Spoľahnite sa na
spoločnosť HP, ktoré poskytuje dobrú hodnotu – vytlačte až 3-krát viac čiernobielych a 2,5-krát viac farebných strán vďaka
voliteľným náhradným veľkokapacitným atramentovým kazetám2. Tlačte viac strán na obidve strany hárku papiera použitím
možnosti šetrenia papiera. spĺňa normu ENERGY STAR®.
Tlačte viac z webu - a ľahšie - s funkciou HP Smart Web Printing1.
Lepšie využite všetko čo tlačíte z webu vďaka funkcii HP Smart Web Printing1. Vytlačte len to čo chcete a nič navyše.
Skombinujte obsah viacerých stránok na jednu stranu, čím ušetríte atrament a papier. Pred tlačou môžete upravovať a meniť
rozmery. Už žiadne urezané stránky alebo výtlačky s pár riadkami textu a bez fotografií. Môžete dokonca pridávať osobné
poznámky - ideálne pre univerzitný výskum, recepty, mapy, fotografie a čokoľvek, čo tlačíte z internetu.
1 Vyžaduje program Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 V porovnaní s kazetami s čiernym a farebným atramentom HP 300; XL kazety nie sú súčasťou dodávky, zakupujú sa samostatne.

Objednávkové
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Technické špecifikácie
Tlač
Technológia tlače
Rýchlosť tlače

Kvalita tlače
Bezokrajová tlač
Jazyky tlačiarne
Skenovanie

Kopírovanie
Rýchlosť kopírovania

Pracovné využitie (mesačne, A4)
Typy médií
Senzor na automatické určovanie typu
papiera
Veľkosti médií
Maximálny rozsah hmotnosti médií
Manipulácia s papierom
Spracovanie/vstup médií
Duplexná tlač
Zdroj
Príkon
Emisie akustického výkonu
Emisie akustického tlaku
Rozhranie a konektivita
Pamäť
Obsahuje softvér
Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť
Krajina pôvodu
Sieťové možnosti
Kompatibilita operačných systémov
ENERGY STAR
Životnosť doplnkov
Záruka

Termálna atramentová tlačiareň HP
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 20 str./min.
Až 7 str./min
Až 4 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 16 str./min.
Až 5 str./min.
Až 2 str./min.
A4:
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 28 sekúnd S rýchlosťou až 43 sekúnd S rýchlosťou až 63 sekúnd
(fotografický papier):
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Až 600 dpi, Farba: Tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi pri tlači z počítača na vybratých
fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi
Áno (až 100 × 150 mm)
HP PCL 3 GUI
Rozlíšenie: Optické: Až 1 200 dpi; Hardvér: Až 1 200 × 2 400 dpi; Zdokonalené: Až 19200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 215 × 297 mm
Typ: Plochý; Bitová hĺbka: 48-bitový; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Technológia snímania: Kontaktný obrazový snímač
(CIS); Odtiene sivej: 65536
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Čiernobiely text, formát A4:
Až 20 kópií za minútu
Až 5 kópií za minútu
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 16 kópií za minútu
Až 5 kópií za minútu
A4:
Rozlíšenie: Čiernobiele: Optimalizované rozlíšenie až 600 dpi (zo vstup. rozl. 300 dpi); Zmenšenie/zväčšenie: 25–200 %
Až 1000 strán
Papier (bežný, pre atramentovú tlačiareň, fotografický), obálky, fólie, nálepky, karty, papier HP Advanced Media, nažehľovacie
médiá, bezokrajové médiá
Nie
Štandardné: 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, vlastné: 77 × 127 mm až 216 × 356 mm
A4, legal, obálky: 75 až 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; fotografia 10 × 15 cm: do 280 g/m²
Štandardné: Vstupný zásobník na 80 listov
Hárky: Až 80, Obálky: Až 10, Karty: Až 40, Fólie: Až 30, fotografia 10 x 15 cm: Až 30
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), Napájanie: Externé
Maximum: Maximálne 22,8 wattov (aktívna), maximálne 2,3 wattu (pohotovosť), maximálne 1,3 watty (úsporný režim),
maximálne 0,3 wattu (vypnutá); Pohotovostný režim: Max. 2,3 W
6,9 B(A) (tlač rýchlosťou 15 str./min.)
57 dB(A) (tlač rýchlosťou 15 str./min.)
Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Štandardné: Integrovaná pamäť; Maximum: Integrovaná pamäť
Windows® Live Photo Gallery
Bez balenia: 437,5 x 291 x 162 mm, balené: 474 x 195 x 336 mm
Bez balenia: 4,9 kg, balené: 6,1 kg
Vyrobené v Číne.
Žiadne
Windows Vista® (32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší, 32-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Áno
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

CB730B

HP Deskjet F2480
všetko-v-jednom, čierna
atramentová kazeta HP 300,
trojfarebná atramentová kazeta
HP 300, CD so softvérom HP,
príručka nastavenia a referenčná
príručka, napájací zdroj a šnúra

Q6264A

Vysokorýchlostný USB kábel HP
(1,8 m)

C6520A

HP kábel USB 2.0 (a-b) 3 metre

Príslušenstvo

Doplnky
CC640EE

Čierna atramentová kazeta HP 300

CC643EE

Trojfarebná atramentová kazeta HP
300

CC641EE

Čierna atramentová kazeta HP
300XL

CC644EE

Trojfarebná atramentová kazeta HP
300XL

Q6593A

Profesionálny matný papier HP pre
atramentové tlačiarne – 200
listov/A4/210 x 297 mm

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy Photo
Paper -25 listov/10 x 15 cm, bez
okrajov

Médiá

C5977B

HP Bright White pre atram.
tlačiarne – 250 listov/A4/210 x
297 mm

Služby a podpora
UG062E HP Care Pack, výmena nasledujúci
pracovný deň, 3 roky
UG187E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG235E HP Care Pack, vrátenie do skladu
a hardvérová podpora, 3 roky (UG235E:
len Baltické krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG062E/UG187E: Zvyšok Európy).
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Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

