HP Officejet 4620 e-All-in-One nyomtató

A HP Officejet 4620 e-All-in-One a mikro- és kivállalkozó
felhasználók számára készült, akiknek olyan webre
csatlakoztatható, vezeték nélkül elérhető többfunkciós
készülékre van szükségük, amely a kedvező árú színes
nyomtatás mellett egyszerűen kezelhető másolási,
beolvasási és faxolási funkciókat kínál számukra.

A választható mobil nyomtatási lehetőségekkel
vezeték nélküli hálózaton keresztül és útközben is
nyomtathat.1,2
● Legyen a nyomtatás is olyan mobil, mint Ön – a HP
ePrint szolgáltatással mostantól szinte bárhonnan
nyomtathat2.

Nyomtasson professzionális minőségű színes
dokumentumokat alacsony lapköltséggel.
● Professzionális minőségű nyomtatás kedvezőbb áron –
nagy hatású színes dokumentumokat készíthet alacsony
lapköltséggel.

● Ossza meg erőforrásait a vezeték nélküli hálózaton,
vagy csatlakoztassa közvetlenül számítógépéhez a
nagysebességű USB porton keresztül.1

● A különálló tintapatronok kedvező árú nyomtatást
biztosítanak; gyakori nyomtatás esetén további
megtakarítás érhető el a nagykapacitású XL
tintapatronokkal.5

● Az AirPrint™ technológiával közvetlenül iPad®, iPhone®
és iPod touch® készülékéről is kinyomtathatja e-mailjeit,
dokumentumait és weboldalait.3

● A ColorLok® emblémával ellátott papírokkal gyorsan
száradó dokumentumokat nyomtathat, amelyek hosszú
ideig fakulásállóak maradnak.6

● A HP mobil nyomtatási alkalmazásaival vezeték nélkül,
közvetlenül okostelefonról és egyéb mobileszközökről is
nyomtathat.4

● Szegély nélküli fotók vagy egyéb professzionális hatású
anyagok nyomtatásakor pontosan a papír széléig is
nyomtathat.

Az egyszerűen használható, hatékonyságnövelő
eszközök kínálatával több munkát végezhet el.
● Egyszerű nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás – a
beolvasott és faxolt dokumentumok közvetlenül
számítógépre vagy hálózati mappába irányíthatók.
● Hozzon ki többet a rendelkezésre álló időből – a
kényelmes 35 oldal kapacitású automatikus
dokumentumadagolóval több oldalas dokumentumokat
olvashat be, másolhat és faxolhat.
● Hétköznapi dokumentumait kiváló minőségben,
percenként akár 8 színes, illetve 7,5 fekete-fehér oldalas
ISO sebességgel nyomtathatja ki.
● A világos grafikus kijelzővel és intuitív gombokkal
nyomtatási, másolási és egyéb eszközöket érhet el.

● Akár 40%-os energiamegtakarítás – ütemezéssel beállítható a készülék automatikus be-
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és kikapcsolása.
● A faxok elektronikus megtekintésével és tárolásával papír takarítható meg.
ENERGY STAR® minősítés
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Az energiatakarékossági számítások feltételezik, hogy a készülék hétköznapokon
12 órán keresztül, hétvégenként pedig 48 órára ki van kapcsolva. A csökkentett
energiafogyasztás összehasonlítása jellemző napi használati modellen alapul, amely
feltételezi, hogy a készülékek éjjel és hétvégén ki vannak kapcsolva.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott.
Webhelyünkön megismerhető ennek módja.
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A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli működés csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilis.

2Nyomtatóhoz létesített internetkapcsolatot igényel. A funkció minden internetre csatlakoztatott e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. A támogatott
dokumentum- és képtípusok listája a www.hp.com/go/eprintcenter oldalon érhető el.

3A következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vagy újabb), iPod touch® (legalább 3. generációs). A HP AirPrint-kompatibilis

nyomtatóival használható, feltétele, hogy a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon, mint az iOS rendszerű eszköz. Az AirPrint, az AirPrint embléma, az iPad, iPhone és iPod touch név az
Apple® Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegye.

4Külső szolgáltatók alkalmazásboltjaihoz való hozzáférést igényel.
5
6

Nem tartozék, külön vásárolható meg.
A kirakati tartósságot a Wilhelm Imaging Research, Inc. vagy a HP Image Permanence Labs értékelte. További részletek: www.hp.com/go/printpermanence.
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MŰSZAKI ADATOK
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Képernyő

5,08 cm-es monokróm LCD

Szoftver

HP nyomtatószoftver, Microsoft® eszköztár, HP Update, Online
kellékanyag-vásárlás

Szabvány csatlakoztathatóság

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, Apple AirPrint™

Memóriakártya kompatibilitás

Egyik sem

Szabvány nyomtató-parancsnyelvek

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Nyomtatási felbontás

Fekete (legjobb): Legfeljebb 600 x 1200 dpi; Színes (legjobb): Max. 4800 x
1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén

Garancia

Nyomtatási sebesség

Fekete (ISO): Akár 8 oldal percenként; Színes (ISO): Akár 7,5 oldal percenként

Származási ország

Nyomtatási képességek

Szegély nélküli nyomtatás: Igen (216 x 279 mm-ig)
Közvetlen nyomtatás támogatása: Nem

Kellékek

Terhelhetőség

Havonta, A4: Max. 3000 oldal

Javasolt havi lapkapacitás

150–600 oldal

Faxfelbontás

Fekete (normál): 200 x 200 dpi

Fax sebessége

4 mp/oldal

faxolási jellemzők

Faxolás: Igen, színes; Automatikus újrahívás: Igen; Késleltetett faxküldés: Igen;
Körfaxolás: 48

Beolvasás típusa/Műszaki jellemzők

Síkágyas, ADF; Contact Image Sensor (CIS) technológia

Lapolvasási bevitel

Elülső panel (beolvasás és másolás), szoftveres megoldásközpont

Beolvasás felbontása

Hardver: Max. 1200 x 1200 dpi; Optikai: Max. 1200 dpi

Maximális beolvasási méret

216 x 297 mm

Lapolvasási opciók (automatikus
dokumentum-adagoló)
Bitmélység/Szürkeárnyalat szintjei

Egyoldalas

Másolási felbontás

Fekete szöveg és grafika: Max. 300 x 300 dpi; Szín: Max. 600 x 600 dpi

Másolás sebessége

Fekete (ISO): Akár 6 másolat percenként; Színes (ISO): Akár 5,5 másolat
percenként

Maximális példányszám

Legfeljebb 99 másolat

Átméretezés fénymásolással

25–400%

Támogatott adathordozó-típusok

Papír (tintasugaras, fotó, sima), boríték, kártya, írásvetítő fólia, rávasalható
matrica, HP elsőrendű hordozóanyagok

Támogatott hordozóméretek

A4; A5; A6; B5(JIS); A4 katalóguskártya; 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, C5 boríték,
C6 boríték, DL boríték

Hordozó támogatott súlya

1. tálca: 60–105 g/m² (sima papír); 220–280 g/m² (fénykép); 75–90 g/m²
(boríték); 163–200 g/m² (karton)

Bemeneti papírvezető (tartozék)

80 lapos adagolótálca, 35 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF); 20
lapos hátsó gyűjtőrekesz;
Kétoldalas lehetőségek: Egyik sem; Borítékadagoló: Igen, 15; Szabványos
papírtálcák: 1;
Bemeneti kapacitások: Maximális bemeneti kapacitás: Akár 80 lap, Akár 20 lap
írásvetítő fóliák, Akár 40 kártya, Legfeljebb 15 boríték
Kimeneti kapacitások: Maximális kimeneti kapacitás: Akár 20 lap

Minimális rendszerkövetelmények

Áramellátás

A termék mérete
A termék tömege
A doboz tartalma

24 bites 256

PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)
processzor; 2 GB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD meghajtó vagy
internetkapcsolat; USB port; Microsoft® Internet Explorer; Microsoft Windows
Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 2 GB
merevlemez-terület; CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat; USB port;
Microsoft® Internet Explorer; Microsoft® Windows XP Service Pack 2 vagy újabb
verzió (csak 32 bites): Bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy kompatibilis
processzor; 233 MHz-es vagy gyorsabb; 750 MB merevlemez-terület;
CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat; USB port; Microsoft® Internet
Explorer 6 vagy újabb; Mac OS X v10.5.8, v10.6 és v10.7: PowerPC G4, G5,
vagy Intel® Core™ processzor; 900 MB szabad merevlemez-terület;
CD-ROM/DVD meghajtó vagy internetkapcsolat; USB port; Linux (további
információk: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 és v10.7: PowerPC G4, G5, vagy Intel® Core™
processzor; 900 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD meghajtó vagy
internetkapcsolat; USB port

Kompatibilis operációs rendszerek

Microsoft® Windows® 7 (32/64 bites), Windows Vista® (32/64 bites),
Windows® XP (32 bites), Professional és Home Edition; Mac OS X v10.5,
v10.6, v10.7; Linux (további információk:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

ENERGY STAR minősítés

Igen

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

Tápegység típusa: Beépített univerzális tápegység
Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Energiafogyasztás: 15,1 W (nyomtatás közben), 4,5 W (készenlétben), 2,15
W (alvó állapotban)
széles x mély x magas: 448 x 350 x 206 mm
6,27 kg
CZ152B HP Officejet 4620 e-All-in-One; HP 364 fekete, ciánkék, bíbor és
sárga Officejet telepítő tintapatron; vásárlókártya; tápadapter; tápkábel;
szoftver CD; USB-kábel; telefonkábel; üzembe helyezési poszter; első lépések
útmutató
Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak.
Gyártási hely: Kína
CB316EE HP 364 fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 250 oldal*
CB318EE HP 364 ciánkék tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 300 oldal*
CB319EE HP 364 magenta tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 300 oldal*
CB320EE HP 364 sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 300 oldal*
CN684EE HP 364XL fekete tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 550 oldal*
CB323EE HP 364XL ciánkék tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 750 oldal*
CB324EE HP 364XL magenta tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 750 oldal*
CB325EE HP 364XL sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 750 oldal*
C6818A HP professzionális fényes tintasugaras papír – 50 lap /A4/ 210 x
297 mm
Q6593A HP professzionális matt tintasugaras papír – 200 lap / A4 / 210 x
297 mm
CHP210 HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies
webhelyen vagy a termék csomagolásán
UG195E – HP 3 éves Care Pack garancia Officejet nyomtatókhoz standard
cserével (minden európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető)
UG071E – HP 3 éves Care Pack garancia Officejet nyomtatókhoz következő
napi cserével (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban,
Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban,
Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban,
Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, a Cseh Köztársaságban,
Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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