Tiskárna HP Photosmart C4680 All-in-One

Dopřejte si svobodu tisku, skenování a kopírování čehokoli od fotografií profesionální kvality
po každodenní dokumenty s pomocí jediného snadno použitelného zařízení. Použijte
barevný displej s intuitivním rámečkem HP TouchSmart k prohlížení, tisku a kopírování
fotografií bez počítače.
Tiskárna HP Photosmart C4680 All-in-One je určena pro domácí uživatele požadující možnost tisku všeho od fotografií
profesionální kvality po každodenní dokumenty – a také kopírování a skenování – s pomocí jediného, kompaktního, snadno
použitelného zařízení.
Získejte také fotografie jako z fotolaboratoře a skvělé každodenní dokumenty díky jednoduchému a bezproblémovému tisku.
Získejte vynikající výsledky, ať už tisknete cokoli – fotografie jako z fotolaboratoře, kvalitní každodenní dokumenty a kompletní
webové stránky – díky tomuto snadno použitelnému multifunkčnímu zařízení. Využijte bezproblémový tisk s aplikací HP Photo
Print Gadget1 – jednoduše přetáhněte fotografie na ikonu na ploše. A díky aplikaci HP Smart Web Printing2 si můžete být jistí,
že při tisku webových stránek dosáhnete očekávaného výsledku. Udělejte jednodušeji více se svobodou tisku, skenování a
kopírování jediným kompaktním zařízením.
Kontrolujte náklady a šetřete energii – s dostupným a efektivním tiskem.
Dopřejte si efektivní a spolehlivý tisk s inkousty Original HP určenými pro tuto tiskárnu. S volitelnými náhradními velkokapacitními
inkoustovými kazetami vytisknete až 3x více černobílých a 2,5x více barevných stránek3. Držte své náklady na energii pod
kontrolou – a zároveň zmírněte dopad na životní prostředí – s tímto multifunkčním zařízením s osvědčením ENERGY STAR®.
Šetřete papír a peníze použitím možnosti tisku více stránek na obě strany listu.
Snadná obsluha s technologií TouchSmart – tiskněte, kopírujte a skenujte stisknutím jediného tlačítka.
Použijte barevný displej s rámečkem HP TouchSmart k prohlížení, výběru a tisku fotografií bez počítače. Vložte paměťovou kartu,
řiďte se intuitivními nabídkami a získejte skvělé výsledky díky optimalizaci osvětlení a barev. Vytvářejte rychlé barevné kopie
nebo vysoce kvalitní reprodukce a zvětšeniny fotografií podle tipů a rad na obrazovce. Použijte rámeček TouchSmart také ke
správě skenování a vytváření digitálních snímků z fotografií nebo ke snímání důležitých dokumentů pro digitální archivaci.
1 Vyžaduje systém Windows Vista®

2 Vyžaduje prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

3 Ve srovnání s černou/barevnou inkoustovou kazetou HP 300; Kazety XL nejsou součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně.
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Tisková technologie
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Rychlost tisku

Kvalita tisku
Tisk bez okrajů
Jazyky tiskárny
Skenování

Kopírování
Rychlost kopírování

Provozní zátěž (měsíční, A4)
Typy médií
Automatický senzor pro typ papíru
Velikosti médií
Max. rozsah hmotnosti médií
Manipulace s papírem
Manipulace s médii/vstup
Duplexní tisk
Napájení
Spotřeba energie
Zvukové emise – napájení
Emise akustického tlaku
Rozhraní a připojení
Kompatibilita s paměťovými kartami
Paměť
Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Země původu
Kompatibilita s operačními systémy
ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
3,68cm displej LCD (barevný grafický) s rámečkem TouchSmart
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 29 str./min
Až 9 str./min
Již za 5,5 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 23 str./min
Až 6,5 str./min
Až 2,5 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 29 s
Již za 59 s
Již za 71 s
(fotografický papír):
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit podle konfigurace systému, softwarového
programu a složitosti dokumentu.
Černá: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi, Barva: Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi při barevném tisku
z počítače na vybrané foropapíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi.
Ano (až 216 x 279 mm)
HP PCL 3 GUI
Rozlišení: Optické: Až 1 200 dpi; Hardware: Až 1 200 x 2 400 dpi
Maximální velikost dokumentu: 216 x 297 mm
Typ: Ploché provedení; Bitová hloubka: 48bitové; Twain verze: Verze 1.9; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor
(CIS); Odstíny šedé barvy (šedá škála): 65536
Typ dokumentu
Normální
Černý text A4:
Až 5,5 kopií/min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 6,5 kopií/min
Rozlišení: Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi; Několik kopií: Až 30
Až 1 000 stran
Papír (běžný, inkoustový, fotografický), obálky, fólie, štítky, karty, média HP premium, nažehlovací fólie, média k tisku bez okrajů
Ne
Standardní: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6
(105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, vlastní: 77 x 127 až 215 x 762 mm
A4, legal, obálky: 75 až 90 g/m²; karty: až 200 g/m²; fotografie 10 × 15 cm: až 280 g/m²
Standardní: Vstupní zásobník na 80 listů
Počet listů: Až 80, Obálky: Až 10, Karty: Až 40, Fólie: Až 30, foto 10 x 15 cm: Až 30
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Požadavky: vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), Napájení: Externí
Maximální: 20 W maximálně, 4,6 W maximálně (pohotovostní režim), 2,5 W maximálně (režim úspory energie), 0,3 W
maximálně (vypnuto); Pohotovostní režim: 4,6 W
6,9 B(A) (tisk rychlostí 15 str./min)
57 dB(A) (tisk rychlostí 15 str./min)
Hi-Speed USB 2.0
Paměťové karty Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card,
xD-Picture Card
Standardní: 64 MB; Maximální: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Bez obalu: 441,8 x 421,3 x 169,8 mm, včetně obalu: 474 × 198 × 347 mm
Bez obalu: 4,618 kg, včetně obalu: 5,9 kg
Vyrobeno v Číně.
Windows Vista® (32/64bitová verze), Microsoft® Windows® XP (SP1 nebo novější, 32bitová verze), Mac OS X v10.4, v10.5
nebo vyšší, Linux (see http://www.hplip.net)
ano
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

Multifunkční zařízení HP
Photosmart C4680 All-in-One,
černá inkoustová kazeta HP
300, tříbarevná inkoustová
kazeta HP 300, disk CD se
softwarem HP, instalační
příručka, referenční příručka,
napájecí kabel

Příslušenství
C6520A

Kabel HP USB 2.0 (a-b) 3 m

Spotřební materiál
CC640EE

Černá inkoustová kazeta HP 300

CC643EE

Tříbarevná inkoustová kazeta HP
300

CC641EE

Černá inkoustová kazeta HP 300XL

CC644EE

Tříbarevná inkoustová kazeta HP
300XL

Servis a podpora
UG062E služba HP Care Pack, výměnná
služba následující pracovní den, po dobu 3
let
UG187E služba HP Care Pack, výměnná
služba (standardní doba opravy), po dobu
3 let
UG235E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku hardwarové podpory,
po dobu 3 let. (UG235E: Jen Pobaltí,
Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko a Maďarsko.
UG062E/UG187E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www..hp.cz
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