Multifunkčná tlačiareň HP Photosmart C4680

Vychutnajte si slobodu možnosti tlače, skenovania a kopírovania všetkého od kvalitných
fotografií až po každodenné dokumenty prostredníctvom jediného zariadenia. Používajte
farebný displej s intuitívnym rámčekom HP TouchSmart na prezeranie, tlač a kopírovanie
fotografií bez počítača.
Viacúčelové zariadenie HP Photosmart C4680 je určené pre domácich užívateľov, ktorí chcú mať možnosť tlačiť všetko od
kvalitných fotografií po každodenné výtlačky – a tiež skenovať a kopírovať – prostredníctvom jediného kompaktného a
jednoducho použiteľného zariadenia.
Získajte fotografie vysokej kvality a tiež každodenné dokumenty – jednoducho a bez problémov.
Nech tlačíte čokoľvek, dostanete úžasné výsledky - profesionálne vytlačené fotografie, ostré dokumenty a kompletné webové
stránky - s týmto jednoducho použiteľným zariadením typu všetko-v-jednom. Vychutnajte si pohodlnú tlač s HP Photo Print
Gadget1 – stačí myšou pretiahnuť fotografie na ikonu na pracovnej ploche. Určite si nezabudnite vytlačiť z webu len to potrebné
s aplikáciou HP Smart Web Printing2. Urobte viac práce a oveľa jednoduchšie - so slobodou tlače, skenovania a kopírovania
prostredníctvom jedného kompaktného zariadenia.
Kontrolujte náklady – a šetrite energiu – s cenovo dostupnou, efektívnou tlačou.
Vychutnajte si efektívnu, spoľahlivú tlač s originálnymi atramentmi HP určenými na prácu s touto tlačiarňou. Vytlačte až 3-krát
viac čiernobielych a 2,5-krát viac farebných strán vďaka voliteľným náhradným veľkokapacitným atramentovým kazetám3.
Udržujte kontrolu nákladov na energiu – a znižujte environmentálnu záťaž – s týmto multifunkčným zariadením, ktoré vyhovuje
norme ENERGY STAR®. Šetrite papier a peniaze pomocou voliteľnej možnosti na úsporu papiera, ktorá umožňuje vytlačiť
viacero strán na obe strany listu papiera.
Vychutnajte si zážitok z jednoduchosti TouchSmart – tlač, kopírovanie a skenovanie stlačením jediného tlačidla.
Používajte farebný displej s rámčekom HP TouchSmart na prezeranie, výber a tlač fotografií bez počítača. Použite pamäťovú
kartu, sledujte intuitívne ponuky a získajte skvelé výsledky s optimalizovanými nastaveniami svetla a farieb. Tvorte rýchle kópie
alebo vysokokvalitné výtlačky fotografií a zväčšenín podľa pokynov sprievodcu na obrazovke. Použite rámik TouchSmart aj na
riadenie skenovania a zmeňte vaše fotografie na digitálne snímky pre jednoduchšie zdieľanie alebo naskenujte dôležité
dokumenty pre digitálny archív.
1 Vyžaduje systém Windows Vista®

2 Vyžaduje program Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

3 V porovnaní s kazetami s čiernym a farebným atramentom HP 300; veľkokapacitné kazety nie sú súčasťou dodávky, zakupujú sa samostatne.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
3,68 cm LCD (farebný grafický) s rámčekom TouchSmart
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 29 str./min.
Až 9 str./min.
Až do 5,5 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 23 str./min
Až 6,5 str./min.
Až 2,5 str./min.
A4:
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 29 sekúnd S rýchlosťou až 59 sekúnd S rýchlosťou až 71 sekúnd
(fotografický papier):
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Optimalizované rozlíšenie až 4800 × 1 200 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 216 × 279 mm)
HP PCL 3 GUI
Rozlíšenie: Optické: Až 1 200 dpi; Hardvér: Až 1 200 × 2 400 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 216 x 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
Bežná
Čiernobiely text, formát A4:
Až 5,5 kópií za minútu
Zmes textu a farebných obrázkov, formát
Až 6,5 kópií za minútu
A4:
Rozlíšenie: Čiernobiele: Až 1 200 × 1 200 dpi; Viac kópií: Až 30
Až 1000 strán
Papier (bežný, pre atramentovú tlačiareň, fotografický), obálky, fólie, nálepky, karty, médiá HP premium, nažehľovacie médiá,
bezokrajové médiá
Nie

Multifunkčné zariadenie HP
Photosmart C4680, čierna
atramentová kazeta HP 300,
trojfarebná atramentová kazeta
HP 300, disk CD so softvérom
HP, inštalačná príručka,
referenčná príručka, napájací
kábel

Príslušenstvo
C6520A

HP kábel USB 2.0 (a-b) 3 metre

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

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).

Štandardné: A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm), B5 (176 × 250 mm), DL (110 × 220 mm), C6 (114 × 162 mm), A6
(105 × 148 mm), 300 × 100 mm, 130 × 180 mm, 100 × 150 mm, vlastné: 77 x 127 mm až 215 x 762 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: Max. 20 W, max. 4.6 W (pohotovostný režim), max. 2.5 W (úsporný režim), 0.3 W (vypnuté); Pohotovostný režim:
4,6 wattov
6,9 B(A) (tlač rýchlosťou 15 str./min.)
57 dB(A) (tlač rýchlosťou 15 str./min.)
Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Štandardné: 64 MB; Maximum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Bez balenia: 441,8 x 421,3 x 169,8 mm, balené: 474 × 198 × 347 mm
Bez balenia: 4,618 kg, balené: 5,9 kg
Vyrobené v Číne.
Windows Vista® (32/64 bitov), Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo vyšší/32-bitov), Mac OS X v10.4, v10.5 alebo vyšší,
Linux (viď http://www.hplip.net)
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.
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