HP Officejet 4620 e-All-in-One printeris

HP Officejet 4620 e-All-in-One ir paredzēts mikro/mazo
uzņēmumu lietotājiem, kuri vēlas iegūt tīmeklim pievienotu
universālu ierīci ar izveidotu bezvadu savienojumu, kas
nodrošina krāsu druku par pieejamu cenu, kā arī vienkārši
lietojamus kopēšanas, skenēšanas un faksa rīkus.

Drukājiet, izmantojot bezvadu savienojumu vai ceļā,
izvēloties mobilās drukas opcijas.1,2

Drukājiet profesionālas kvalitātes krāsās ar zemām
izmaksām par lapu.

● Atklājiet HP ePrint brīvību — tagad varat drukāt burtiski
jebkurā vietā.2

● Maksājot mazāk iegūstiet profesionālu drukas
kvalitāti — izveidojiet iespaidīgus krāsainos
dokumentus ar zemākām izmaksām par lapu.

● Koplietojiet resursus, izmantojot bezvadu tīklu, vai
izveidojiet savienojumu tieši ar datoru, izmantojot
ātrdarbīgu USB.1
● Drukājiet e-pastu, dokumentus, tīmekļa lapas un citu tieši
no sava iPad®, iPhone® vai iPod touch®, izmantojot
AirPrint™.3
● Drukājiet, izmantojot bezvadu savienojumu, tieši no
viedtālruņa un citām mobilajām ierīcēm ar HP mobilās
drukas lietojumprogrammu palīdzību.4

● Drukājiet, izmantojot atsevišķas tintes par pieejamu
cenu; bieži drukājot, palieliniet ietaupījumus,
pateicoties ļoti ietilpīgajām XL tintes kasetnēm.5
● Drukājiet ātri žūstošus dokumentus, izmantojot papīrus
ar ColorLok® logotipu, kā arī pret izbalēšanu noturīgus
dokumentus.6
● Drukājiet tieši pie papīra malas, lai iegūtu bezmalu
fotoattēlus un citus profesionāla izskata materiālus.

Paveiciet vairāk, izmantojot daudzos vienkārši
izmantojamos un produktivitāti uzlabojošos rīkus.
● Izbaudiet vienkāršu drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu un
faksa sūtīšanu — skenējiet un sūtiet faksu tieši uz datora
vai tīkla mapēm.
● Do more with your time – scan, copy or fax multipage
documents using the convenient 35-page automatic
document feeder.
● Drukājiet ļoti kvalitatīvus ikdienas dokumentus ar ISO
ātrumu līdz 8 lpp./min. melnbaltā un līdz 7,5 lpp./min.
krāsu drukā.
● Piekļūstiet, piemēram, drukāšanas un kopēšanas rīkiem,
izmantojot skaidro, grafisko displeju un intuitīvās pogas.

● Save up to 40% on energy – preset your device to turn on or off with Schedule On and
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Schedule Off.
● Taupiet papīru, faksus skatot un uzglabājot elektroniski.
ENERGY STAR® kvalificēts
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Enerģijas taupīšanas aprēķinos tiek pieņemts, ka ierīce būs izslēgta 12 stundas
katru darbdienu un 48 stundas nedēļas nogalē. Samazināts enerģijas patēriņš tiek
salīdzināts ar tipisku ikdienas lietojuma modeli, pieņemot, ka ierīces paliek
”izslēgšanas” režīmā pa nakti un nedēļas nogalēs.

Lūdzu, nodrošiniet datora aparatūras un drukāšanas materiālu atkārtotu pārstrādi. Uzziniet par
to vairāk mūsu tīmekļa vietnē.
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Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu saderība tikai ar 2,4 GHz maršrutētājiem.

2Nepiec. interneta savien. ar printeri. Funk. darbojas ar jebkāda veida ierīci, kurā iespējota interneta sav. vai e-pasta opcija. Drukas laiks var mainīties. Lai iegūtu sarakstu, kurā norādīti atbalstītie
dokumentu un attēlu veidi, sk. www.hp.com/go/eprintcenter.

3Atbalsta turpmāk minētās ierīces, kurās instalēta iOS 4.2 vai jaunāka versija: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vai jaunāka versija), iPod touch® (3. paaudze vai jaunāka versija). Darbojas kopā
ar HP AirPrint iespējotiem printeriem, turklāt printerim ir jābūt pievienotam vienā tīklā ar iOS ierīci. AirPrint, AirPrint Logo, iPad, iPhone un iPod touch ir Apple® Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV
un citās valstīs.

4Nepieciešama piekļuve trešās puses lietojumprogrammu veikaliem.
5
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Nav iekļauts; lūdzu, iegādājieties atsevišķi.
Displeja noturības vērtējumu veicis Wilhelm Imaging Research, Inc., vai HP Image Permanence Labs. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.hp.com/go/printpermanence.

HP Officejet 4620 e-All-in-One printeris

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Funkcijas

Drukā, kopē, skenē, sūta faksu

Drukas tehnoloģija

HP Thermal Inkjet

Displejs

5,08 cm vienkrāsains LCD

Programmatūra

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

Standarta savienojamība

1 ātrdarbīgs USB 2.0; 1 bezvadu 802.11b/g/n

Mobila drukas iespēja

HP ePrint, Apple AirPrint™

Atmiņas kartes saderība

Nav

Standarta printera valodas

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 uzlabotais

Drukas izšķirtspēja

Melns (vislabākā): Līdz 600 x 1200dpi; Krāsu (vislabākā): Līdz 4800 x 1200
optimizētiem dpi krāsu režīmā (kad tiek drukāts no datora uz speciāla HP foto
papīra un 1200 ievades dpi).

Drukas ātrums

Melns (ISO): Līdz 8 lpp./min.; Krāsu (ISO): Līdz 7,5 lpp./min.

Drukas ietilpība

Bezmalu drukāšana: Jā (līdz 216 × 279 mm)
Atbalsta tiešo drukāšanu: Nav

Ekspluatācijas cikls

Reizi mēnesī, A4: Līdz 3000 lapām*

Rekomendētais lapu daudzums
mēnesī
Faksa izšķirtspēja

150–600 lapas

Faksa ātrums

4 s uz lapu

faksa funkcijas

Faksu pārraide: Jā, krāsu; Automātiskā numura atkārtošana: Jā; Faksa
aizkavētā sūtīšana: Jā; Faksu apraide: 48

Skenera veids/Tehnoloģija

Plakanvirsmas, automātiskā dokumentu padeve; Kontakta attēlu sensors (CIS)

Skenēšanas ievades režīmi

Priekšējais panelis (skenēšana un kopēšana), programmatūras risinājumu centrs

Skenēšanas izšķirtspēja

Aparatūra: Līdz 1200 × 1200 dpi; Optisks: Līdz 1200 dpi

Maksimālais skenēšanas izmērs

216 x 297 mm

Skenēšanas opcijas (ADF)

Vienpusēja

Bitu dziļums/Pelēkās krāsas līmeņi

24 bitu; 256

Kopijas izšķirtspēja

Melns teksts un grafika: Līdz 300 × 300 dpi; Krāsa: Līdz 600 × 600 dpi

Kopēšanas ātrums

Melns (ISO): Līdz 6 k./min.; Krāsu (ISO): Līdz 5,5 k./min.

Maksimālais kopiju skaits

Līdz 99 kopijām

Kopētāja izmēru maiņa

25 līdz 400%

Atbalstīto materiālu tipi

Papīrs (inkjet, fotopapīrs, parastais), aploksnes, atklātnes, transparenti,
uzgludināmi attēli, HP augstākās klases materiāli

Atbalstītie materiālu formāti

A4; A5; A6; B5JIS: Attēlu rādītāju kartītes 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Envelope
C5, Envelope C6, Envelope DL

Atbalstītais materiālu svars

1. paplāte: 60–105 g/m² (parastais papīrs); 220–250 g/m² (fotopapīrs)*;
75–90 g/m² (aploksne); 163–200 g/m² (atklātnes). *Atbalstīti arī HP Premium
Plus fotopapīri līdz 300 g/m² un HP Everyday fotopapīrs līdz 200 g/m².

Papīra apstrāde standarta/ievade

80 lapu ievades tekne, 35 lapu automātiskā dokumentu padeve (ADF); 20 lapu
(komplektētājs) izvades tekne;
Dupleksa opcijas: Nav; Aplokšņu padevējs: Jā, 15; Standarta papīra padeves:
1; Ievades ietilpība: Maksimālā ievades ietilpība: Līdz 80 lapām, Līdz 20 lapām
kodoskopa plēves, Līdz 40 kartītēm, Līdz 15 aploksnēm
Izvades ietilpība: Maksimālā izvades ietilpība: Līdz 20 lapām

Minimālās sistēmas prasības

Spriegums

Izstrādājuma izmēri
Produkta svars
Kas atrodas iepakojumā

Garantija

Izcelsmes valsts
Materiāli

Melns (standarta): 200 x 200 dpi

Dators: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64)
procesors; 2 GB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD diskdzinis vai
interneta savienojums; USB ports Microsoft® Internet Explorer; Microsoft
Windows Vista®: 800 MHz 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors; 2 GB
brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums;
USB ports Microsoft® Internet Explorer; Microsoft® Windows XP 2. servisa
pakotne vai augstāka versija (tikai 32 bitu): Jebkurš Intel® Pentium® II, Celeron®
vai saderīgs procesors; 233 MHz vai vairāk; 750 MB brīvas vietas cietajā diskā;
CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums; USB ports Microsoft®
Internet Explorer 6 vai jaunāka versija; Mac OS X , vai :v10.5.8v10.6 PowerPC ,
vai Intel® Core™ procesors;G4G5 900 MB brīvas vietas cietajā diskā;
CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums; USB ports Linux (plašāku
informāciju skatiet http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X , vai :v10.5.8v10.6 PowerPC , vai Intel® Core™
procesors;G4G5 900 MB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD diskdzinis
vai interneta savienojums; USB ports

Saderīgas operētājsistēmas

Microsoft® Windows® 7 (32 bitu/64 bitu), Windows Vista® (32 bitu/64 bitu),
Windows® XP (32 bitu), Professional un Home izdevumi; Mac OS X , ,
;v10.5v10.6 Linux (plašāku informāciju skatiet
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

ENERGY STAR kvalificēts

Jā

Servisa un atbalsta iespējas

Strāvas padeves veids: Iebūvēta universālā strāvas padeve
Strāvas prasības: Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%),
50/60Hz (+/- 3Hz)
Enerģijas patēriņš: 15,1 vats (drukāšana), 4,5 vati (gaidstāve), 2,15 vati
(snauda)
p x d x a: 448 x 352 x 207 mm
6,27 kg
CZ152B HP Officejet 4620 e-All-in-One; HP Setup 364 melnās, ciāna,
madžentas, dzeltenās Officejet tintes kasetnes; iepirkšanās karte; strāvas
adapteris; strāvas vads; programmatūras kompaktdisks; USB kabelis; tālruņa
vads; iestatījuma plakāts; darba sākšanas pamācība
Viena gada standarta ierobežotā HP aparatūras garantija. Garantijas un
atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no produkta, valsts un vietējās
likumdošanas.
Produkts ražots Ķīnā.
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 vislabākās kvalitātes strūklprintera glancēts papīrs-50
lapas/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP profesionāls strūklprinteru matēts papīrs-150 lapas/A4/210 x
297 mm
CHP210 HP drukāšanas papīrs-500 lapas/A4/210 x 297 mm
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies
vai skatiet produkta iesaiņojumu
UG195E — HP 3 gadu apkopes komplekts ar standarta apmaiņu Officejet
printeriem (pieejams visās Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas valstīs)
UG071E — HP 3 gadu apkopes komplekts ar nākamās dienas apmaiņu
Officejet printeriem (pieejams Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Somijā, Francijā,
Vācijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Spānijā, Zviedrijā,
Šveicē, AK, Čehijas Republikā, Grieķijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā).

Paļaujieties uz uzticamo atbalstu, lai izveidotu vislabākos iespējamos attēlus. Mēs varam palīdzēt jums
uzlabot savu drukāšanas un attēlveidošanas vidi, aizsargāt investīcijas IT jomā, kā arī veicināt jūsu
uzņēmuma izaugsmi — tas viss pateicoties mūsu izdevīgajam, kvalificētajam un īpaši jūsu vajadzībām
piemērotajam atbalstam, kas tiek nodrošināts HP Care Pack pakalpojumu ietvaros.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet mūsu vietni http://www.hp.com
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