HP Photosmart C4680 All-in-One Yazıcı

Laboratuvar kalitesinde fotoğraflardan günlük belgelere kadar her şeyi, kullanımı kolay tek
bir aygıttan yazdırma, tarama ve kopyalama özgürlüğünün keyfini yaşayın. bilgisayara
ihtiyaç duymadan fotoğraf görüntülemek, basmak ve kopyalamak için sezgisel HP
TouchSmart çerçeveli renkli ekranı kullanın.
HP Photosmart C4680 All-in-One, laboratuvar kalitesinde fotoğraflardan günlük belgelere kadar her şeyi, küçük ve kullanımı
kolay tek bir aygıt aracılığıyla basmak ve tarama ve kopyalama yapmak isteyen ev kullanıcıları için tasarlanmıştır.
Kolay ve sorunsuz baskı ile laboratuvar kalitesinde fotoğraflar ve yüksek kaliteli günlük belgeler elde edin.
Bu kullanımı kolay tümü bir arada seçeneği ile, laboratuvar kalitesindeki fotoğraflardan günlük belgelere ve tam web sayfalarına
kadar her baskıda mükemmel sonuçlara ulaşın. HP Fotoğraf Baskı Aracı ile son derece kolay hale gelen baskı işlemlerinin keyfini
yaşayın1 – yapmanız gereken tek şey fotoğrafları sürükleyip masaüstü simgesinin üzerine bırakmak. HP Akıllı Web Baskısı ile
web sayfalarından tam olarak istediğiniz şeyi aldığınızdan emin olun2. Tek bir küçük aygıttan yazdırma, tarama ve kopyalama
işlemlerini gerçekleştirme özgürlüğünden yararlanarak daha fazla şeyi çok daha kolay biçimde yapın.
Masrafları kontrol altına alın – enerjiden tasarruf edin – daha ekonomik ve etkili şekilde yazdırın.
Bu yazıcıyla kullanılmak üzere tasarlanmış Orijinal HP mürekkepleriyle verimli, güvenilir yazdırmanın keyfine varın. İsteğe bağlı
yüksek kapasiteli yedek mürekkep kartuşlarıyla3 3 kat daha fazla siyah baskılı ve 2,5 kat daha fazla renkli baskılı sayfa elde
edin. ENERGY STAR® onaylı bu tümü bir arada ürünle enerji masraflarınızı kontrol altına alın ve çevreye olan olumsuz etkinizi
azaltın. Birden fazla sayfayı yazdırırken, kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için kağıt tasarrufu seçeneğini kullanarak
bütçenizde ve kağıt kullanımında tasarruf sağlayın.
Basit bir TouchSmart deneyiminin keyfini çıkarın – tek düğme dokunuşuyla yazdırma, kopyalama ve tarama yapmak artık
mümkün.
bilgisayara ihtiyaç duymadan fotoğraf görüntülemek, seçmek ve basmak için HP TouchSmart çerçeveli renkli ekranı kullanın.
Bellek kartını takın ve kolay anlaşılır menüleri takip ederek optimize edilmiş ışık ve renkle mükemmel sonuçlar elde edin.
Ekrandaki ipuçlarını ve yol gösterici bilgileri takip ederek hızlı bir şekilde renkli kopyalar veya yüksek kaliteli ve büyük boyutlu
fotoğraflar elde edin. Taramayı yönetmek ve fotoğrafları paylaşımı kolay dijital görüntülere dönüştürmek veya önemli belgeleri
dijital olarak dosyalamak amacıyla taramak için de TouchSmart çerçevesini kullanın.
1 Windows Vista® gerektirir

2 Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0 gerektirir

3 HP 300 Siyah/Renkli Mürekkep Kartuşu ile karşılaştırılmıştır; XL kartuşlar dahil değildir; lütfen ayrıca satın alın.
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HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
3,68 cm LCD (renkli grafikler), TouchSmart çerçevesi
Belge tipi
Taslak
Normal
Best
Siyah metin A4:
Dakikada en çok 29
Dakikada en çok 9 sayfa
Dakikada en çok 5,5 sayfa
sayfaya kadar
Karışık Metin/Renkli grafikler A4:
Dakikada en fazla 23 sayfa Dakikada en çok 6,5 sayfa Dakikada en çok 2,5
sayfaya kadar
10 x 15 cm renkli fotoğraf (fotoğraf
29 saniye kadar kısa bir
59 saniye kadar kısa bir
71 saniye kadar çabuk
kağıdı):
sürede
sürede
Belge tipine ve baskı moduna bağlı yaklaşık rakamlar. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin
karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
Siyah: 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, Renk: Belirli HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken 4800 x 1200
optimum dpi'ye kadar renkli ve 1200 giriş dpi'si.
Evet (216 x 279 mm'ye kadar)
HP PCL 3 GUI
Çözünürlük: Optik: En fazla 1200 dpi; Donanım: 1200 x 2400 dpi'ye kadar
Azami belge boyu: 216 x 297 mm
Türü: Masaüstü; Bit derinliği: 48 bit; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Tarama teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Gri tonlama:
65536
Belge tipi
Siyah metin A4:

Normal
Dakikada en fazla 5,5
kopya
Karışık Metin/Renkli grafikler A4:
Dakikada en fazla 6,5
kopya
Çözünürlük: Siyah: 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Birden çok kopya: 30'a kadar
1000 sayfaya kadar
Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, asetatlar,etiketler, kartlar, HP premium ortamları, ütüyle baskı aktarımları,
kenar boşluksuz ortam
Yok
Standart: 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, özel: 77 x 127 - 215 x 762 mm
A4, legal, zarflar: 75 - 90 g/m²; kartlar: en fazla 200 g/m²; 10 x 15 cm fotoğraf: En fazla 280 g/m²
Standart: 80 yapraklık giriş tepsisi
Yaprak: 80'e kadar, Zarf: 10'ye kadar, Kart: 40'a kadar, Saydam: 30'a kadar, 10 x 15 cm foto: 30'a kadar
El ile (sürücü desteği var)
Gereksinimler: Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3Hz), Kaynak: Harici
En yüksek: Azami 20 watt, azami 4,6 watt (beklerken), azami 2,5 watt (güç tasarrufu modundayken), azami 0,3 watt
(kapalıyken); Bekleme: 4,6 watt
6,9 B(A) (dakikada 15 sayfa basarken)
57 dB(A) (dakikada 15 sayfa basarken)
Hi-Speed USB 2.0
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Standart: 64 MB; En yüksek: 64 MB
Windows® Live Fotoğraf Galerisi
Ambalajdan çıkarıldığında: 441,8 x 421,3 x 169,8 mm, ambalajlı: 474 x 198 x 347 mm
Ambalajdan çıkarıldığında: 4,618 kg, ambalajlı: 5,9 kg
Çin'de üretilmiştir.
Windows Vista® (32/64 bit), Microsoft® Windows® XP (SP1 veya daha yenisi/32 bit), Mac OS X v10.4, v10.5 veya daha
yeni bir sürümü; Linux (bkz. http://www.hplip.net)
Evet
Elde edilen sayfa hakkında bilgi için, www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün paketine bakın
Standart bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı
olarak değişir.

HP Photosmart C4680
All-in-One, HP 300 Siyah
Mürekkep Kartuşu, HP 300 Üç
Renkli Mürekkep Kartuşu, HP
yazılım CD'si, kurulum kılavuzu,
başvuru kılavuzu, güç kablosu

Aksesuarlar
C6520A

HP USB Kablo 2.0 (a-b) 3 metre

CC640EE

HP 300 Siyah Mürekkep Kartuşu

CC643EE

HP 300 Üç Renkli Mürekkep
Kartuşu

CC641EE

HP 300XL Siyah Mürekkep Kartuşu

CC644EE

HP 300XL Üç Renkli Mürekkep
Kartuşu

Sarf Malzemeleri

Servis ve Destek
UG062E HP Bakım Paketi, Ertesi İş Günü
Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG187E HP Bakım Paketi, Değiştirme
Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UG235E HP Bakım Paketi, Depoya İade
Donanım Destek Hizmeti, 3 yıl. (UG235E:
Yalnızca Baltık Ülkeleri, Yunanistan,
Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan.
UG062E/UG187E: Avrupa'nın diğer
ülkeleri).
Yedek parça, ortam ve aksesuarların tam listesi için
lütfen http://www.hp.com adresinden HP web
sitesine bakın

http://www.hp.com
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