HP Photosmart C4680 többfunkciós nyomtató

Egyetlen könnyen használható eszközzel szabadon nyomtathat, beolvashat és másolhat
bármilyen anyagot, legyen szó laboratóriumi minőségű fényképekről vagy hétköznapi
dokumentumokról. A HP TouchSmart kerettel rendelkező színes kijelző fényképek
számítógép nélküli megtekintéséhez, nyomtatásához és másolásához is használható.
A HP Photosmart C4680 többfunkciós készülék azoknak az otthoni felhasználóknak készült, akik egyetlen, kis méretű és
könnyen kezelhető eszközzel szeretnének nyomtatni – és beolvasni és másolni is – mindenféle anyagot, a laboratóriumi
minőségű fényképektől a hétköznapi dokumentumokig.
A könnyű, problémamentes nyomtatással laboratóriumi minőségű fényképek és kiváló hétköznapi dokumentumok készíthetők.
Ezzel a könnyen használható többfunkciós készülékkel minden esetben kiváló eredményű dokumentumok – laboratóriumi
minőségű fényképek, éles, tiszta hétköznapi dokumentumok és teljes weboldalak – nyomtathatók. A HP fotónyomtató
minialkalmazás1 hibamentes nyomtatást eredményez, mivel a fényképeket elegendő egérrel az asztali ikonra húzni. A HP
intelligens webnyomtatás2 révén a weboldalakból elegendő csak a szükséges részeket kinyomtatni. Az egyetlen eszközzel
megvalósítható, kényelmes nyomtatással, lapolvasással és másolással könnyebben és többet lehet dolgozni.
Költségcsökkentés – és energia-megtakarítás – kedvező árú, hatékony nyomtatással.
Hatékony, megbízható nyomtatás a külön ehhez a nyomtatóhoz tervezett eredeti HP tintákkal. A külön megvásárolható, nagy
kapacitású tartalék tintapatronokkal háromszor annyi fekete-fehér, illetve 2,5-szer annyi színes oldal nyomtatható3. Ez az ENERGY
STAR® minősítésű többfunkciós készülék segít az energiaköltségek – és a környezetre gyakorolt hatások – mérséklésében. A
papírlapok mindkét oldalára történő többoldalas nyomtatást megvalósító papírkímélő opció használatával papír és pénz
takarítható meg.
Egyszerű és kényelmes TouchSmart megoldás – nyomtatás, másolás és lapolvasás egyetlen gombnyomásra.
Fényképek számítógép nélküli megtekintéséhez, kijelöléséhez és nyomtatásához a HP TouchSmart kerettel rendelkező színes
kijelző használható. Elegendő behelyezni a memóriakártyát, követni az intuitív menük utasításait, és máris optimalizált
megvilágítású és színű, kiváló képek születnek. A kijelzőn megjelenő tippek és útmutatás segítségével gyors színes másolatok,
illetve kiváló minőségű fényképreprodukciók és nagyítások készíthetők. A TouchSmart keret használatával a beolvasás is
felügyelhető és a fényképek könnyen megosztható digitális képekké alakíthatók, illetve a fontos dokumentumok digitális
archiválás céljaira rögzíthetők.
1 Windows Vista® operációs rendszert igényel

2 Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0 böngészőt igényel

3 A HP 300 fekete/színes tintapatronokkal összehasonlítva; Az XL tintapatronok nem tartozékok, külön vásárolhatók meg.

Műszaki adatok
Nyomtatás
Nyomtatási technológia
Képernyő
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség
Keret nélküli nyomtatás
Nyomtatónyelvek
Beolvasás

Másolás
Másolási sebesség

Rendelési adatok
Q8418B
HP termál tintasugaras
3,68 cm-es LCD (színes grafika), TouchSmart kerettel
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg:
Percenként akár 29 oldal
Akár 9 oldal percenként
Akár 5,5 oldal percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Max. 23 oldal/perc
Akár 6,5 oldal percenként Akár 2,5 oldal percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír): akár 29 mp-es sebesség
akár 59 mp-es sebesség
akár 71 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: Max. 4800 x 1200 dpi optimalizált felbontás, Szín: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes
nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén
Igen (max. 216 x 279 mm)
HP PCL 3 GUI
Felbontás: Optikai: Max. 1200 dpi; Hardver: Max. 1200 x 2400 dpi
Maximális dokumentumméret: 216 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
A4-es fekete szöveg:
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen:

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

Normál
Akár 5,5 másolat
percenként
Akár 6,5 másolat
percenként

Felbontás: Fekete: Max. 1200 x 1200 dpi; Több másolat: Akár 30
Max. 1000 oldal
Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák, HP prémium hordozóanyagok, rávasalható matricák,
szegélymentes papírok
Nem
Alapkiépítésben: 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, nem szabványos: 77 x 127 – 215 x 762 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 20 watt, maximum 4,6 watt (készenléti üzemmódban), maximum 2,5 watt (energiatakarékos
üzemmódban), maximum 0,3 watt (kikapcsolva); Készenlét: 4,6 watt
6,9 B(A) (15 oldal/perces nyomtatás)
57 dB(A) (nyomtatás 15 oldal percenként)
Hi-Speed USB 2.0
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Alapkiépítésben: 64 MB; Maximum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Kicsomagolva: 441,8 x 421,3 x 169,8 mm, csomagolva: 474 x 198 x 347 mm
Kicsomagolva: 4,618 kg, csomagolva: 5,9 kg
Gyártási hely: Kína
Windows Vista® (32/64 bites), Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb/32 bites), Mac OS X v10.4, v10.5 vagy újabb,
Linux (lásd: http://www.hplip.net)
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.

HP Photosmart C4680
többfunkciós készülék, HP 300
fekete tintapatron, HP 300
háromszínű tintapatron, HP
szoftver CD, üzembehelyezési
útmutató, hivatkozási kézikönyv,
tápkábel

Tartozékok
C6520A

HP USB-kábel 2.0 (a-b), 3 méter

Kellékek
CC640EE

HP 300 fekete tintapatron

CC643EE

HP 300 háromszínű tintapatron

CC641EE

HP 300XL fekete tintapatron

CC644EE

HP 300XL háromszínű tintapatron

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.

http://www.hp.com
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