HP Deskjet F4580 többfunkciós nyomtató

Maximális teljesítmény a noteszgépből – ezzel a megfizethető, stílusos, vezeték nélküli
többfunkciós készülékkel a nappaliból, a konyhából, vagy a ház gyakorlatilag bármely
másik pontjáról egyaránt lehet nyomtatni1. Kényelmes és könnyű lapolvasás és intuitív
színes másolás.
A HP Deskjet F4580 többfunkciós készüléke olyan otthoni és otthoni-irodai felhasználóknak készült, akik könnyen beállítható,
megbízható teljesítményű, kényelmes beépített lapolvasóval és színes másolóval rendelkező, kedvező árú vezeték nélküli
nyomtatót keresnek.
A vezeték nélküli megoldás választása szabadságot ad a lakás szinte bármely pontjáról történő nyomtatáshoz 2.
Ez a sokoldalú, vezeték nélküli többfunkciós készülék a lakás szinte bármely pontjáról vezeték nélküli, szabad nyomtatást tesz
lehetővé2. Maximális teljesítmény a noteszgépből és nyomtatás az épp legkényelmesebb helyről – a nyomtatás nem igényli
vezetékek bekötését. Könnyű a vezeték nélküli beállítás – kapcsolódás egyetlen gomb lenyomásával a vezeték nélküli
hálózathoz3. A megbízható nyomtatási, lapolvasási képesség több hordozható vagy asztali gép között is megosztható.
A HP kedvező árú többfunkciós készüléke sokoldalúan, megbízhatóan teremt értéket.
A HP-megbízhatóság, valamint a 3 az 1-ben nyomtatás, lapolvasás és másolás sokoldalúsága most egyetlen készülékben, remek
áron kapható. Mindig kiváló eredmények – az eredeti HP tintákkal tiszta, éles fekete szövegek és ragyogó színek érhetők el.
Megbízható HP-gazdaságosság – a választható nagy kapacitású cserekazettákkal háromszor annyi fekete-fehér, illetve 2,5-szer
annyi színes oldal nyomtatható4. A papírkímélő lehetőség használatával egy papaírlap mindkét oldalára lehet nyomtatni,
ENERGY STAR® minősítés.
Az egyszerű telepítés és intuitív kezelőszervei révén a készülék pillanatok alatt telepíthető és nyomtatásra kész.
A lehető legkönnyebb csatlakoztatás a számítógéphez – az egyszerű, lépésenkénti telepítéssel a készülék pillanatok alatt
üzemkésszé tehető. Az intuitív kezelőszervek a nyomtatást, lapolvasást és másolást is könnyűvé teszik. A HP intelligens
webnyomtatással5 minden webes nyomtatás jobb eredményt ad, így a tanulmányok, receptek, térképek, fényképek és sok más
nyomtatása is. A kényelmes, LCD tintaszintmérő azonnal jelzi, ha a tinta fogytán van. A kazetták könnyen hozzáférhetők, így
eltávolításuk és cseréjük is egyszerű.
1 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.
2 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ

3 Beépített nyomógombbal rendelkező WPS útválasztót igényel; a vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ
4 A HP 300 fekete/színes tintapatronokkal összehasonlítva; Az XL festékkazetták nem tartozékok, külön vásárolhatók meg
5 Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0 böngészőt igényel.
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Rendelési adatok
CB755B
HP termál tintasugaras
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg:
Akár 28 oldal percenként Akár 9,5 oldal percenként Max. 5,5 oldal/perc
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Akár 22 oldal percenként Akár 6,5 oldal percenként Akár 2,5 oldal percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír): Akár 26 mp alatt
akár 59 mp-es sebesség
Akár 70 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: Legfeljebb 600 dpi, Szín: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén
Igen (akár panoráma, A4 és egyéb)
HP PCL 3 GUI
Felbontás: Optikai: Max. 1200 dpi; Hardver: Max. 1200 x 2400 dpi; Megnövelt: Max. 19 200 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

HP Deskjet F4580 többfunkciós
készülék, HP 300 fekete
tintapatron, HP 300 háromszínű
tintapatron, USB-kábel, HP
szoftver CD, üzembehelyezési és
felhasználói kézikönyv, hálózati
tápegység és tápkábel

Q6264A

HP nagy sebességű USB-kábel (1,8
m)

C6520A

HP USB-kábel 2.0 (a-b), 3 méter

A dokumentum típusa
A4-es fekete szöveg:

Piszkozat
Normál
Akár 28 másolat percenként Akár 5,5 másolat
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Akár 22 másolat percenként Akár 6 másolat percenként
Felbontás: Fekete: Max. 600 optimalizált dpi (300 dpi-s bemeneti forrásból); Több másolat: Max. 9; Kicsinyítés/nagyítás: 25% –
200%, 1%-os lépésenként
Max. 3000 oldal
Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák, HP Advanced hordozóanyagok, vasalható matricák,
szegélymentes papírok
Nem
Alapkiépítésben: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6
(114 x 162 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, nem szabványos: 77 x 127 – 216 x 356 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 22,8 W (működés közben), maximum 2,3 W (készenléti üzemmódban), maximum 1,3 W
(energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,3 W (kikapcsolt állapotban); Készenlét: Maximum 2,3 W
6,9 B(A) (15 oldal/perc nyomtatásnál)
57 dB(A) (15 oldal/perc nyomtatásnál)
Nagy sebességű USB 2.0, vezeték nélküli 802.11g/b
Alapkiépítésben: 16 MB; Maximum: 16 MB
Windows® Live Photo Gallery
Kicsomagolva: 437,5 x 291 x 162 mm, csomagolva: 474 x 195 x 336 mm
Kicsomagolva: 4,5 kg, csomagolva: 6,1 kg
Gyártási hely: Kína
Beépített 802.11g/b szabványú vezeték nélküli kapcsolaton keresztül
Windows Vista® (32/64 bites); Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb, 32 bites); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
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.

Tartozékok

Kellékek
CC640EE

HP 300 fekete tintapatron

CC643EE

HP 300 háromszínű tintapatron

CC641EE

HP 300XL fekete tintapatron

CC644EE

HP 300XL háromszínű tintapatron

Q6593A

HP professzionális matt tintasugaras
papír – 200 lap / A4 / 210 x 297
mm

Q8691A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli

C5977B

HP fényes fehér tintasugaras papír
– 250 lap / A4 / 210x 297 mm

Hordozóanyagok

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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