HP„Deskjet F4580“ „viskas viename“
spausdintuvas

Išnaudokite nešiojamojo kompiuterio privalumus: spausdinkite iš svetainės, virtuvės ar bet
kurios kitos namo vietos su šiuo patraukliu ir stilingu belaidžiu „viskas viename“1. Patogiai
nuskaitykite ir spalvotai kopijuokite su intuityviais valdikliais.
„HP Deskjet F4580“ „viskas viename“ skirtas namams ir namų biurams, kurių vartotojams reikia lengvai nustatomo, patikimai
veikiančio, patrauklaus belaidžio spausdintuvo su patogiu integruotu nuskaitymu ir spalvotu kopijavimu.
Pasinaudokite belaidžio tinklo teikiama laisve spausdinti iš bet kurios vietos namuose 2.
Suteikite sau laisvę spausdinti iš bet kurios vietos namuose su šiuo universaliu belaidžiu „viskas viename“ tipo įrenginiu2.
Išnaudokite nešiojamojo kompiuterio privalumus ir spausdinkite ten, kur norite, kiekvieną kartą nejunginėdami laidų. Bet kur
lengvai nustatykite ir prisijunkite prie savo belaidžio tinklo vienu mygtuko spustelėjimu3. Spausdinkite ir kopijuokite iš kelių
nešiojamųjų ar stalinių kompiuterių.
Patikimas ir vertingas HP „viskas viename“ už ypač patrauklią kainą.
HP patikimumas, spausdinimas, nuskaitymas ir kopijavimas (3 funkcijos 1-ame prietaise) už puikią kainą. Puikūs rezultatai, aiškus
juodas tekstas ir ryškios spalvos, naudojant originalų HP rašalą. Pasitikėkite ir taupykite su HP, spausdindami iki 3 kartus daugiau
puslapių nespalvotai ir iki 2,5 karto daugiau spalvotai su pasirinkt. didelės talpos rašalo kasetėmis4. Kelių puslapių spausdinimas
ant abiejų popieriaus lapo pusių taupo popierių. „ENERGY STAR®“ kvalifikacija.
Nustatykite ir pradėkite spausdinti labai paprastai, naudodami intuityvius mygtukus.
Prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio labai paprastai, vadovaudamiesi nuosekliomis instrukcijomis. Paprastai spausdinkite,
nuskaitykite ir kopijuokite su intuityviais valdikliais. Gaukite geresnius rezultatus spausdindami iš tinklapių tyrimus, receptus,
žemėlapius, nuotraukas ir kitus dokumentus su „HP Smart Web Printing“5. Patikrinę rašalo lygio matuoklį LCD matysite, kada
baigsis rašalas. Lengvai prieiti, išimti ir pakeisti kasetes irgi yra labai paprasta.
1 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško.
2 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško

3 Reikia WPS maršrutizatoriaus su integruotu mygtuku; darbo našumas bevieliame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo nuo prieigos taško
4 Palyginus su HP 300 juodo / spalvoto rašalo kasetėmis; XL kasetės nepridedamos, prašome įsigyti atskirai
5 Reikia „Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0“.
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Užsakymo informacijaa
HP terminis „Inkjet“
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 28 ppm
Iki 9,5 ppm
Iki 5,5 ppm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 22 ppm
Iki 6,5 ppm
Iki 2,5 ppm
popieriuje:
10 x 15 cm spalvota nuotrauka
Vos per 26 s
Vos per 59 s
Vos per 70 s
(fotopopierius):
Atsižvelgiant į tipą, spausdinimo režimą ir apytikslius duomenis. Tikslus greitis gali keistis atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją,
programinę įrangą ir dokumento sudėtingumą.
Juodas: Iki 600 dpi, Spalva: Iki 4800 x 1200 optimizuotų tc spalvos spausdinant iš kompiuterio ant pasirinkto HP fotopopieriaus
su 1200 įvesties tc
Taip (iki panoraminių, A4 ir daugiau)
HP PCL 3 GUI
Raiška: Optinis: Iki 1200 dpi; Aparatūra: Iki 1200 × 2400 dpi; Pagerinta: Iki 19 200 dpi
Maksimalus dokumento dydis: 216 x 297 mm
Tipas: Planšetinis; Gylis (bitais): 48 bitų; TWAIN režimas: 1.9 versija; Nuskaitymo technologija: Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS);
Pustonių režimas: 65536
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 28 kpm
Iki 5,5 cpm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 22 kpm
Iki 6 kpm
popieriuje:
Raiška: Juodas: Iki 600 optimizuotų tc i(nuo 300 įvesties tc); Keletas kopijų: Iki 9; Mažinti/ didinti: Nuo 25 iki 200 proc., 1
proc. žings.
Iki 3000 puslapių
Popierius (paprastas, „inkjet“, nuotraukų), vokai, skaidrės, etiketės, atvirukai, „HP Advanced“ popierius, užlyginami atvaizdai,
vaizdai be rėmelių
Ne
Standartinis: 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, vartotojo: Nuo 77 x 127 mm iki 216 x 356 mm
A4, „legal“, vokai: nuo 75 iki 90 g/m²; atvirukai: iki 200 g/m²; 10 × 15 cm nuotraukos: iki 280 g/m²
Standartinis: 80 lapų įvesties dėklas
Lapų skaičius: Iki 80, Vokai: Iki 10, Kortelės: Iki 40, Skaidrės: Iki 30, 10 x 15 cm nuotrauka: Iki 30
Rankinis (su tvarkyklės palaikymu)
Reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Atsargos: Išorinis
Daugiausia: Daugiausia 22,8 W (aktyviu rež.), daugiausia 2,3 W (parengties rež.), daugiausia 1,3 W (energijos taupymo rež.),
daugiausia 0,3 W (išjungus); Parengties režimas: Daugiausia 2,3 vatų
6,9 B(A) (spausdinant 15 ppm sparta)
57 dB(A) (spausdinimas 15 ppm sparta)
Didelio greičio USB 2.0, belaidis 802.11b/g
Standartinis: 16 MB; Daugiausia: 16 MB
„Windows® Live Photo Gallery“
Išėmus iš pakuotės: 437,5 x 291 x 162 mm, supakuotas: 474 x 195 x 336 mm
Išėmus iš pakuotės: 4,5 kg, supakuotas: 6,1 kg
Pagaminta Kinijoje.
Integruotu 802.11g/b belaidžio eterneto ryšiu (standart.)
„Windows Vista®“ (32 ir 64 bitų); „Microsoft® Windows® XP“ (SP1 ar naujesnė / 32 bitų versija); „Mac OS X“ v10.4, v10.5,
v10.6
Taip
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo
gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

CB755B

„HP Deskjet F4580“ „viskas
viename“, HP 300 juoda rašalo
kasetė, HP 300 trijų spalvų
rašalo kasetė, USB laidas, HP
pr. įrangos CD diskas, sąrankos
ir nuorodų vadovas, maitinimo
šaltinis ir laidas

Q6264A

HP didelės spartos USB kabelis
(1,8 m)

C6520A

HP USB kabelis 2.0 (a-b) 3 m

CC640EE

HP 300 juodo rašalo kasetė

CC643EE

HP 300 trijų spalvų rašalo kasetė

Priedai

Atsargos

CC641EE

HP 300XL juodo rašalo kasetė

CC644EE

HP 300XL trijų spalvų rašalo kasetė

Q6593A

HP profesionalus matinis „Inkjet“
popierius, 150 vnt./A4/210 x 297
mm

Q8691A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./10 x 15 cm be
rėmelių

C5977B

HP ryškiai baltas „Inkjet“ popierius,
500 vnt./A4/210 x 297 mm

Laikmenos

Paslaugos ir palaikymas
UG062E HP palaikymo paketas, pakeitimas
kitą darbo dieną, 3 metai
UG187E HP palaikymo paketas, pakeitimo
tarnyba (standartinis aptarnavimo laikas), 3
metai
UG235E HP palaikymo paketas,
grąžinimas į sandėlį, 3 metai. (UG235E:
tik Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai,
Turkijai, EEM, Slovėnijai, Čekijos
Respublikai, Slovakijai, Vengrijai.
UG062E/UG187E: likusiai Europos daliai).
Visą eksploatacinių medžiagų, laikmenų ir priedų
sąrašą rasite HP tinklalapyje http://www.hp.com
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