Spausdintuvas „HP Officejet 4620 e-All-in-One“

„HP Officejet 4620 e-All-in-One“ skirtas mikroverslo arba
smulkaus verslo vartotojams, norintiems prie žiniatinklio
prijungiamo, belaidžiam ryšiui paruošto, „viską viename“
turintį spalvotai spausdinantį spausdintuvą bei patogius
naudoti kopijavimo, nuskaitymo ir faksogramų siuntimo
įrankius.

Spausdinkite belaidžiu ryšiu arba kelyje rinkdamiesi
įvairias mobiliojo spausdinimo parinktis.1,2

Spausdinkite profesionalios kokybės spalvotus
dokumentus už žemą puslapiui tenkančią kainą.

● Atraskite „HP ePrint“ siūlomą laisvę – dabar galite
spausdinti praktiškai iš bet kur.2

● Gaukite profesionalios kokybės spausdinimą išleisdami
mažiau – kurkite didelį poveikį darančius spalvotus
dokumentus už žemą puslapiui tenkančią kainą.

● Dalinkitės ištekliai savuoju belaidžio ryšio tinklu arba
junkitės tiesiai prie kompiuterio pasitelkdami didelio
greičio USB.1
● Su „AirPrint™“ spausdinkite el. laiškus, dokumentus,
žiniatinklio puslapius ir kita tiesiai iš savojo „iPad®“,
„iPhone®“ arba „iPod touch®“.3
● Spausdinkite tiesioginiu belaidžiu ryšiu iš išmaniojo
telefono ir kitų mobiliųjų įrenginių naudodami HP
mobiliojo spausdinimo programas.4

● Spausdinkite naudodami prieinamas atskiras rašalo
kasetes; jei spausdinate dažnai, sutaupykite daugiau
pasirinkdami didelės talpos XL rašalo kasetes.5
● Naudodami popierių su „ColorLok®“ logotipu
spausdinkite greitai džiūstančius bei neblunkančius
dokumentus, kurie išlieka ilgai.6
● Spausdinimas sulig popieriaus kraštais, skirtas
nuotraukoms be rėmelių ir kitai profesionalios išvaizdos
medžiagai.

Padarykite daugiau su įvairiausiais naudoti
patogiais ir produktyvumą gerinančiais įrankiais.
● Mėgaukitės paprastu spausdinimu, kopijavimu,
nuskaitymu ir faksogramų siuntimu – nuskaitykite ir
siųskite faksu tiesiai į kompiuterį arba tinklo aplankus.
● Do more with your time – scan, copy or fax multipage
documents using the convenient 35-page automatic
document feeder.
● Spausdinkite aukštos kokybės, kasdienius dokumentus
ISO greičiu iki 8 ppm nespalvotai ir 7,5 ppm spalvotai.
● Prieikite prie spausdinimo ir kopijavimo įrankių bei kitų
funkcijų pasitelkdami ryškų grafinį ekraną ir
intuityviuosius mygtukus.

● Save up to 40% on energy – preset your device to turn on or off with Schedule On and
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Schedule Off.
● Taupykite popierių peržiūrėdami ir saugodami faksogramas elektroniniu būdu.
Atitinka „ENERGY STAR®“ reikalavimus

1

Pagal energijos taupymo apskaičiavimus šį įrenginį turi būti planuojama laikyti
išjungtą 12 valandų per parą darbo dienomis ir 48 valandų savaitgaliais.
Sumažintas energijos naudojimas lyginamas su įprastu dieninio naudojimo modeliu,
pagal kurį įrenginiai laikomi išjungtais nakties metu ir savaitgaliais.
Perdirbkite savo kompiuterinę aparatinę techniką ir spausdinimo atsargas. Sužinokite mūsų
tinklalapyje.
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Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško. Belaidis ryšys veikia tik su 2,4 GHz kelvedžiais.

2Reikia interneto ryšio spausdintuvui. Funkcija veikia su bet kuriuo prijungtu interneto ir el. pašto galimybes turinčiu prietaisu. Spausdinimo trukmė gali skirtis. Suderinamų dokumentų ir vaizdų tipų
sąrašas pateikiamas www.hp.com/go/eprintcenter.

3Palaiko toliau pateikiamus įrenginius, kuriuose veikia „iOS 4.2“ arba vėlesnė versija: „iPad®“, „iPad® 2“, „iPhone®“ (3GS arba vėlesnis), „iPod touch®“ (trečiosios arba vėlesnės kartos). Veikia
su spausdintuvais, kuriuose veikia „HP AirPrint“ ir reikalauja, kad spausdintuvas būtų prijungtas prie to paties tinklo kaip ir jūsų „iOS“ įrenginys. „AirPrint“, „AirPrint“ logotipas, „iPad“, „iPhone“ ir
„iPod touch“ yra JAV ir kitose šalyse registruotos „Apple®“, Inc., prekės ženklai.

4Reikalauja prieigos prie trečiųjų šalių programų parduotuvių.
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Neįtrauktas, pirkite atskirai.

Ekrano pastovumo įvertinimas, atliktas „Wilhelm Imaging Research“, Inc., arba HP vaizdo pastovumo laboratorijose. Daugiau informacijos sužinosite apsilankę
www.hp.com/go/printpermanence.

Spausdintuvas „HP Officejet 4620 e-All-in-One“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Funkcijos

Spausd., kop., nuskait., faks.

Spausdinimo technologija

HP terminis „Inkjet“

Ekranas

5,08 cm nespalvotas skystųjų kristalų ekranas

Programinė įranga

HP Printer Software, Microsoft® Toolbar, HP Update, Shop for Supplies Online

Standartinis jungiamumas

1 didelio greičio USB 2.0; 1 belaidis ryšys 802,11b/g/n

Mobiliojo spausdinimo galimybė

HP ePrint, Apple AirPrint™

Atminties kortelės suderinamumas

Nėra

Standartinės spausdinimo kalbos

„HP PCL 3“ GUI, „HP PCL 3“ išplėstinė

Spausdinimo raiška

Nespalvotas (geriausios kokybės): Iki 600 x 1200 dpi; Spalvotas (geriausios
kokybės): Iki 4800 x 1200 optimizuotų dpi raiška (spalvotai sp. iš kompiuterio
ant kai kurių HP fotopopierių 1200 dpi raiškos atvaizdus)

Spausdinimo sparta

Nespalvotas (ISO): Iki 8 ppm; Spalvotas (ISO): Iki 7,5 ppm

Spausdinimo galimybės

Spausdinimas be paraščių: Taip (iki 216 × 279 mm)
Suderinamumas su tiesioginio spausdinimo funkcija: Ne

Darbiniai parametrai

Kas mėnesį, A4: Iki 3000 puslapių

Rekomenduojama apimtis puslapiais
per mėnesį
Faksogramos raiška

nuo 150 iki 600 puslapių

Faksogramų perdavimo sparta

4 sek. puslapiui

Fakso ypatybės

Faksogramų siuntimas: Taip, spalvota; Automatinis pakartotinis numerio
rinkimas: Taip; Uždelstas faksogramos siuntimas: Taip; Faksogramų siuntimas:
48

Skenavimo tipas/Technologija

Planšetinis, ADT; Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS)

Skanavimo įvesties režimai

Priekinis skydas (nuskaitymas ir kopijavimas), programinės įrangos sprendimų
centras

Skaitymo raiška

Aparatūra: Iki 1200 × 1200 dpi; Optinis: Iki 1200 dpi

Maks. nuskaityto vaizdo dydis

216 x 297 mm

Nuskaitymo parinktys (ADF)

Vienpusis

Gylis bitais/Pilkų tonų lygiai

24 bitų; 256

Kopijavimo skiriamoji geba

Nespalvotas tekstas ir grafika: Iki 300 × 300 dpi; Spalva: Iki 600 × 600 dpi

Kopijavimo greitis

Nespalvotas (ISO): Iki 6 kpm; Spalvotas (ISO): Iki 5,5 kpm

Didžiausias kopijų skaičius

Iki 99 kopijų

Kopijos dydžio keitimas

Nuo 25 iki 400%

Tinkami laikmenų tipai

Popierius (rašalinis, fotopopierius, paprastas), vokai, atvirukai, skaidrės, lygintuvu
klijuojami lipdukai, „HP Premium“ laikmenos

Tinkami laikmenų matmenys

A4; A5; A6; B5JIS: Kartotekos kortelė 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Envelope C5,
Envelope C6, Envelope DL

Palaikomas laikmenos svoris

1 dėklas: 60–105 g/m² (įprastas popierius); 220–250 g/m² (nuotraukos)*;
75–90 g/m² (vokai); 163–200 g/m² (atvirukai). *Taip pat palaiko „HP Premium
Plus Photo Papers“ – iki 300 g/m², ir „HP Everyday Photo Paper“ – iki 200
g/m².

Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje adresu http://www.hp.com

Popieriaus tvarkymas, standartinis/
įvesties

80 lapų įvesties dėklas, 35 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT); 20 lapų
(dėtuvės) išvesties dėklas;
Dvipusio spausdinimo parinktys: Nėra; Vokų tiektuvas: Taip, 15; Standartiniai
popieriaus dėklai: 1; Tiekimo dėklo talpa: Maksimali tiekimo dėklo talpa: Iki 80
lapų, Iki 20 lapų skaidrės, Iki 40 kortelių, Iki 15 vokų
Išvesties dėklo talpa: Maksimali išvesties dėklo talpa: Iki 20 lapų

Minimalūs sistemos reikalavimai

Kompiuteris: „Microsoft® Windows® 7“: 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų
(x64) procesorius; 2 GB laisvos vietos kietajame diske; kompaktinių diskų / DVD
įrenginys arba interneto ryšys; USB prievadas; „Microsoft® Internet Explorer“;
„Microsoft Windows Vista®“: 800 MHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64)
procesorius; 2 GB laisvos vietos kietajame diske; kompaktinių diskų / DVD
įrenginys arba interneto ryšys; USB prievadas; „Microsoft® Internet Explorer“;
„Microsoft® Windows XP Service Pack 2“ arba vėlesnė versija (tik 32 bitų): Bet
koks „Intel® Pentium® II“, „Celeron®“ arba suderinamas procesorius; 233 MHz
arba daugiau; 750MB vietos kietajame diske; kompaktinių diskų / DVD įrenginys
arba interneto ryšys; USB prievadas; „Microsoft® Internet Explorer 6“ arba
naujesnė; „Mac OS X“ , arba :v10.5.8v10.6 „PowerPC“ , arba „Intel® Core™“
procesorius;G4G5 900 MB laisvos vietos kietajame diske; kompaktinių diskų /
DVD įrenginys arba interneto ryšys; USB prievadas; „Linux“ (daugiau
informacijos žr. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
„Mac“: „Mac OS X“ , arba :v10.5.8v10.6 „PowerPC“ , arba „Intel® Core™“
procesorius;G4G5 900 MB laisvos vietos kietajame diske; kompaktinių diskų /
DVD įrenginys arba interneto ryšys; USB prievadas

© „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“, 2012. Informacija, esanti šiame dokumente, gali būti keičiama
be įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie
pateikiami kartu su produktais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip
papildomos garantijos. HP nebus atsakinga už čia esančias technines arba redakcines klaidas arba praleidimus.
HP yra registruotas prekės ženklas, priklausantis „Hewlett-Packard“ kompanijai. „Microsoft“, „Windows“ ir
„Windows Vista“ yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“. Visi kiti čia paminėti
gaminių vardai gali būti prekių ženklai, priklausantys atitinkamoms kompanijoms.

Suderinamos operacinės sistemos

Nespalvotas (standartinis): 200 x 200 tc

„Microsoft® Windows® 7“ (32 bitų / 64 bitų), „Windows Vista®“ (32 bitų / 64
bitų), „Windows® XP“ (32 bitų), „Professional“ ir „Home Edition“; „Mac OS X“ ,
, ;v10.5v10.6 „Linux“ (daugiau informacijos žr.
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Atitinka „ENERGY STAR“ reikalavimus Taip

Maitinimo tipas: Įmontuotas universalus maitinimo šaltinis
Maitinimo reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%), 50 /
60 Hz (+ / - 3 Hz)
Energijos naudojimas: 15,1 W (spausdinimas), 4,5 W (budėjimo režimas),
2,15 W (miego režimas)
Gaminio matmenys
plotis x gylis x aukštis: 448 x 352 x 207 mm
Produkto svoris
6,27 kg
Kas yra dėžėje
CZ152B „HP Officejet 4620 e-All-in-One“; HP sąrankos 364 juodo, žydro,
purpurinio, geltono „Officejet“ rašalo kasetės; pirkinių krepšelis; maitinimo
adapteris; maitinimo laidas; programinės įrangos kompaktinis diskas; USB
kabelis; telefono laidas; sąrankos plakatas; darbo pradžios vadovas
Garantija
St. vienerių metų ribota HP garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos
pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir vietinių teisės
reikalavimų.
Kilmės šalis
Pagaminta Kinijoje.
Atsargos
CB316EE HP 364 Black Ink Cartridge
CB318EE HP 364 Cyan Ink Cartridge
CB319EE HP 364 Magenta Ink Cartridge
CB320EE HP 364 Yellow Ink Cartridge
CN684EE HP 364XL Black Ink Cartridge
CB323EE HP 364XL Cyan Ink Cartridge
CB324EE HP 364XL Magenta Ink Cartridge
CB325EE HP 364XL Yellow Ink Cartridge
C6818A HP aukšt.kokybės blizgus „Inkjet“ popierius, 50 vnt./A4/210 x 297
mm
Q6593A HP profesionalus matinis „Inkjet“ popierius, 150 vnt./A4/210 x 297
mm
CHP210 HP spausdin. popierius, 500 vnt./A4/210 x 297 mm
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama
www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Techninio aptarnavimo ir palaikymo UG195E - HP 3 metų priežiūros paketas su standartiniu „Officejet“
parinktys
spausdintuvų keitimu (prieinama visose Europos, Viduriniųjų Rytų, Afrikos
šalyse)
UG071E - HP 3 metų priežiūros paketas su „Officejet“ spausdintuvų kitos
dienos keitimu (prieinamas Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje,
Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje,
Čekijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje).
Galia

Apskaičiuokite patikimą atramą, kad būtų gautas geriausios kokybės atvaizdas. Mes galime padėti jums
išplėsti spausdinimo ir atvaizdavimo aplinką, saugoti jūsų IT investicijas ir plėsti jūsų verslą su prieinamu,
asmeniniu ir pagal jūsų poreikius pritaikytu palaikymu naudojantis „HP Care Pack“ palaikymo tarnybos
paslaugomis.
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