Εκτυπωτής HP Photosmart C4680 All-in-One

Απολαύστε την ελευθερία της δυνατότητας εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής κάθε είδους
αρχείου, από φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου έως καθημερινά έγγραφα, από μία
εύχρηστη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την έγχρωμη οθόνη με έξυπνο πλαίσιο HP TouchSmart
για προβολή, εκτύπωση και αντιγραφή φωτογραφιών χωρίς υπολογιστή.
Ο εκτυπωτής HP Photosmart C4680 All-in-One έχει σχεδιαστεί για οικιακούς χρήστες που θέλουν να μπορούν να εκτυπώνουν τα
πάντα, από φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου έως καθημερινά έγγραφα – και να πραγματοποιούν σάρωση και αντιγραφή –
από μία συμπαγή και εύχρηστη συσκευή.
Εξασφαλίστε φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου και εξαιρετικά καθημερινά έγγραφα – με εύκολη εκτύπωση χωρίς προβλήματα.
Εξασφαλίστε εξαιρετικά αποτελέσματα, ό,τι κι αν εκτυπώνετε – φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου, ευκρινή καθημερινά έγγραφα
και ολόκληρες σελίδες web – με αυτή την εύχρηστη συσκευή all-in-one. Απολαύστε εκτύπωση χωρίς λάθη με το HP Photo Print
Gadget1 – απλώς μεταφέρετε και αποθέστε φωτογραφίες στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας. Εξασφαλίστε ακριβώς αυτό που
επιθυμείτε από τις σελίδες web, με το HP Smart Web Printing2. Κάντε περισσότερα, ευκολότερα, με την ελευθερία εκτύπωσης,
σάρωσης και αντιγραφής από μία συμπαγή συσκευή.
Ελέγξτε το κόστος – και εξοικονομήστε ενέργεια – με προσιτή, αποδοτική εκτύπωση.
Απολαύστε αποτελεσματική, αξιόπιστη εκτύπωση με αυθεντικές μελάνες HP, σχεδιασμένες να συνεργάζονται με αυτόν τον εκτυπωτή.
Εκτυπώστε 3 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες και 2,5 φορές περισσότερες έγχρωμες σελίδες με τα προαιρετικά δοχεία μελάνης
υψηλής χωρητικότητας3. Διατηρήστε τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους – και παράλληλα μειώστε τον αντίκτυπό σας στο
περιβάλλον – με αυτή τη συσκευή all-in-one με πιστοποίηση ENERGY STAR®. Εξοικονομήστε χαρτί και χρήματα με την επιλογή
εξοικονόμησης χαρτιού για εκτύπωση πολλαπλών σελίδων και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού.
Απολαύστε μια απλή εμπειρία TouchSmart – εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση με το πάτημα ενός κουμπιού.
Χρησιμοποιήστε την έγχρωμη οθόνη με πλαίσιο HP TouchSmart για προβολή, επιλογή και εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς
υπολογιστή. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης, ακολουθώντας τα έξυπνα μενού, και εξασφαλίστε εξαιρετικά αποτελέσματα με
βελτιστοποιημένο φωτισμό και χρώμα. Δημιουργήστε γρήγορα έγχρωμα αντίγραφα ή επανεκτυπώσεις φωτογραφιών υψηλής
ποιότητας, ακολουθώντας τις συμβουλές και την καθοδήγηση στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο TouchSmart για τη
διαχείριση της σάρωσης και μετατρέψτε τις φωτογραφίες σε ψηφιακές εικόνες υψηλής ποιότητας για άνετο διαμοιρασμό ή
μετατρέψτε σημαντικά έγγραφα για ψηφιακή αρχειοθέτηση.
1 Απαιτούνται Windows Vista®

2 Απαιτείται Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

3 Σε σύγκριση με τα δοχεία μαύρης/έγχρωμης μελάνης HP 300

Τα δοχεία μελάνης XL δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Εκτύπωση
Τεχνολογία εκτύπωσης
Οθόνη
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ποιότητα εκτύπωσης
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Γλώσσες εκτυπωτή
Σάρωση

Αντιγραφή
Ταχύτητα αντιγραφής

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Τύποι μέσων
Αυτόματος αισθητήρας τύπου χαρτιού
Μεγέθη μέσων
Μέγιστο βάρος μέσων
Χειρισμός χαρτιού
Χειρισμός μέσων/είσοδος
Εκτύπωση διπλής όψεως
Ισχύς
Κατανάλωση ισχύος
Εκπομπές ισχύος ήχου
Εκπομπές πίεσης ήχου
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Συμβατότητα κάρτας μνήμης
Μνήµη
Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Χώρα προέλευσης
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
ENERGY STAR
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Q8418B
Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Οθόνη LCD 3,68 cm (έγχρωμα γραφικά) με πλαίσιο TouchSmart
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4:
Έως 29 σελ/λεπτό
Έως 9 σελ/λεπτό
Έως 5,5 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4:
Μέχρι 23 σελ/λεπτό
Έως 6,5 σελ/λεπτό
Έως 2,5 σελ/λεπτό
Έγχρωμη φωτογραφία (φωτογραφικό
Σε 29 δευτ.
Σε 59 δευτ.
Σε 71 δευτ.
χαρτί) 10 x 15 cm:
Εξαρτάται από τον τύπο, τη λειτουργία εκτύπωσης και τις τιμές κατά προσέγγιση. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
Μαύρο: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4800x1200 dpi, Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi
όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί HP και ανάλυση εισόδου 1200 dpi
Ναι (έως 216 x 279 mm)
HP PCL 3 GUI
Ανάλυση: Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi; Υλικό: Έως 1.200 x 2.400 dpi
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου: 216 x 297 mm
Τύπος: Επίπεδος; Βάθος bit: 48 bit; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS);
Κλίμακα του γκρι: 65536
Τύπος εγγράφου
Κανονική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4:
Έως 5,5 αντίγραφα/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4:
Έως 6,5 αντίγραφα/λεπτό
Ανάλυση: Μαύρο: Έως 1.200 x 1.200 dpi; Πολλά αντίγραφα: Έως 30
Έως 1000 σελίδες
Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, κάρτες, μέσα HP premium, σιδερότυπα χαρτιά, μέσα χωρίς
περιθώρια
Όχι
Βασική: 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, ειδικά: 77 x 127 έως 215 x 762 mm
A4, legal, φάκελοι: 75 έως 90 g/m². Κάρτες: έως 200 g/m². Φωτογραφία 10 x 15 cm: έως 280 g/m²
Βασική: Δίσκος εισόδου 80 φύλλων
Φύλλα: Έως 80, Φάκελοι: Έως 10, Κάρτες: Έως 40, Διαφάνειες: Έως 30, φωτογραφία 10 x 15 cm: Έως 30
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Απαιτήσεις: Tάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Αναλώσιμο: Εξωτερική
Μέγιστο: 20 W μέγιστη, 4,6 W μέγιστη (αναμονή), 2,5 W μέγιστη (εξοικονόμηση ενέργειας), 0,3 W μέγιστη (απενεργοποιημένος);
Αναμονή: 4,6 W
6,9 B(A) (εκτύπωση 15 σελ/λεπτό)
57 dB(A) (εκτύπωση 15 σελ/λεπτό)
Hi-Speed USB 2.0
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Βασική: 64 MB; Μέγιστο: 64 MB
Συλλογή φωτογραφιών του Windows® Live
Εκτός συσκευασίας: 441,8 x 421,3 x 169,8 mm, συσκευασμένο: 474 x 198 x 347 mm
Εκτός συσκευασίας: 4,618 kg, συσκευασμένο: 5,9 kg
Προϊόν Κίνας.
Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® XP (SP1 ή νεότερη έκδοση/32-bit), Mac OS X v10.4, v10.5 ή νεότερη
έκδοση, Linux (δείτε http://www.hplip.net)
Ναι
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του
προϊόντος
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

HP Photosmart C4680
All-in-One, δοχείο μαύρης
μελάνης HP 300, δοχείο
μελάνης τριών χρωμάτων HP
300, CD λογισμικού HP, οδηγός
εγκατάστασης, οδηγός
αναφοράς, καλώδιο
τροφοδοσίας

Εξαρτήματα
C6520A

Καλώδιο HP USB 2.0 (a-b) 3
μέτρων

Αναλώσιμα
CC640EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 300

CC643EE

Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP
300

CC641EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 300XL

CC644EE

Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP
300XL

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UG062E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG187E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG235E HP Care Pack, υπηρεσία
υποστήριξης εξοπλισμού με επιστροφή στη
βάση, 3 έτη. (UG235E: Μόνο για Βαλτική,
Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία,
Ουγγαρία. UG062E/UG187E: υπόλοιπη
Ευρώπη).
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα, τα
μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην τοποθεσία της
HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com

http://www.hp.com
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