Datu lapa

HP Officejet 4630 e-All-in-One
printeris
Izbaudiet spēcīgo e-all-in-one veiktspēju un uzlabojiet sava
mājas biroja un mobilo produktivitāti.

Ātri un vienkārši pārvaldiet mājas
biroja projektus ar šo jaudīgo
bezvadu e-all-in-one ierīci.
Drukājiet laboratorijas kvalitātes
fotoattēlus un profesionālus
divpusējus dokumentus mājās vai
no mobilās ierīces un skenējiet,
kopējiet vai sūtiet pa faksu
vairāklapu dokumentus brīvroku
režīmā.

Drukājiet, skenējiet, kopējiet un sūtiet faksu, izmantojot šo īpaši produktīvo
e-all-in-one ierīci ar iebūvēto ADF.
● Atstājiet papīra kaudzītes, lai sūtītu faksu, skenētu vai kopētu, izmantojot iebūvēto

35 lokšņu automātisko dokumentu padevēju.

● Iegūstiet profesionāla izskata rezultātus — drukājiet laboratorijas kvalitātes fotoattēlus

bez apmalēm un skaidrus dokumentus lāzerdrukas asumā.

● Ietaupiet laiku un papīru ar automātisko divpusējo drukāšanu un kopēšanu.
● Nogādājiet tieši uz printeri, piemēram, ziņas un izklaidi, izmantojot HP Printables.2

Drukājiet, kā vēlaties, — no viedtālruņa, planšetdatora vai personālā datora.1
● Drukājiet, izmantojot bezvadu savienojumu, no mobilajām ierīcēm mājās vai ceļā.1

Izcēlumi

● Pārvietojieties un drukājiet bez vadiem — pat bez bezvadu tīkla.3

● Drukāšanas ātrums ISO: Drukā līdz
8,8 lpp./min. melnbaltas, ISO (A4) Līdz
5,2 lpp./min. krāsainas, ISO (A4)

● Pārvaldiet savu ierīci e-all-in-one no sava viedtālruņa vai planšetdatora, izmantojot HP

● Papīra apstrāde:35 lapu automātiskais
dokumentu padevējs (ADF), automātiski
divpusējs
● Faksa ražīgums: Jā
● Ekspluatācijas cikls: Līdz 1000 lapām

All-in-One Remote lietojumprogrammu.4

● Vienkārša iestatīšana un darbība ar automātisko bezvadu savienojumu.5

Vadības izmaksas un ietaupījumi bez veiktspējas kompromisa — pieejama
drukāšana un kopēšana.
● Drukājiet un kopējiet vairāk, izmantojot papildu lielas ietilpības XL tintes kasetnes un

ērtos HP kombinētos komplektus.6

● Drukājiet un kopējiet lāzera kvalitātes tekstu un dzīvu krāsu grafiku, izmantojot

pieejamās HP tintes kasetnes.

● Taupiet enerģiju un naudu — šī ENERGY STAR® kvalifikācijas e-all-in-one ierīce atbilst

stingrām energoefektivitātes vadlīnijām.

HP Officejet 4630 e-All-in-One printeris

Tehniskā specifikācija
Funkcijas

Drukā, kopē, skenē, sūta faksu

Iepakojumā ietvertās detaļas

Drukas ātrums

Līdz 21 lpp./min. melns melnraksts (A4); Līdz 17 lpp./min. krāsu melnraksts
(A4);
Līdz 8,8 lpp./min ISO melns (A4); Līdz 5,2 lpp./min ISO krāsu (A4)

B4L03B: HP Officejet 4630 e-All-in-One; HP 301 melnās tintes kasetne;
HP 301 trīskrāsu tintes kasetne; strāvas vads; tālruņa vads; USB kabelis;
programmatūras kompaktdisks; uzstādīšanas instrukcija.

Materiāli

Drukas izšķirtspēja

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

Drukas tehnoloģija

HP Thermal Inkjet

Drukāšanas zona

Drukas malas: Augšpuse: 3,0 mm; Apakšējs: 12,7 mm; Pa kreisi: 3,0 mm; Pa
labi: 3,0 mm; Maksimālais drukas laukums: 209,9 x 349,6 mm

Drukāšanas valodas

HP PCL 3 GUI

Drukas ietilpība

Drukāšana bez apmalēm: Jā (līdz 210 × 297 mm)

CH561EE HP 301 Black Original Ink Cartridge
CH562EE HP 301 Tri-color Original Ink Cartridge
CH563EE HP 301XL High Yield Black Original Ink Cartridge
CH564EE HP 301XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
CHP710 HP viss vienā drukas papīrs-500 lapas/A4/210 x 297 mm
CR340EE HP 301 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges
Q6593A HP profesionāls strūklprinteru matēts papīrs-150 lapas/A4/210 x 297
mm
Informāciju par lapu ieguvi skatiet vietnē www.hp.com/go/learnaboutsupplies
vai uz produkta iesaiņojuma

Drukas kasetņu skaits

2 (1 melnas krāsas, 1 trīskrāsu)

Savietojamās operētājsistēmas

Mobila drukas iespēja

Ar bezvadu tiešā savienojuma un vietējo WiFi savienojamību, lai iespējotu
mobilo drukāšanu, izmantojot HP ePrint, Apple AirPrint™, kā arī citus
risinājumus. Atbalsta drukāšanu no gandrīz visiem viedtālruņiem un
planšetdatoriem, kas izmanto šīs operētājsistēmas: Android, iOS, Blackberry,
Symbian, Windows 8, Windows RT.

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 vai jaunāka (tikai
32 bitu); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Minimālās prasības sistēmai

Ikmēneša noslodze

Līdz 1000 lapām (A4); Rekomendētais lapu daudzums mēnesī: 150 līdz 600
(drukāšana); 20 līdz 100 (skenēšana)

Automātisks papīra sensors

Jā

Procesora ātrums

360 MHz

Displejs

5 cm Hi-Res melnbaltais LCD

Windows: Sistēmā Windows 8, 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, Internet Explorer; Sistēmā 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, Internet
Explorer; Windows XP SP3 vai jaunāka (tikai 32 bitu): jebkurš Intel® Pentium® II,
Celeron® vai 233 MHz saderīgs procesors, 750 MB brīvas vietas cietajā diskā,
CD-ROM/DVD diskdzinis vai interneta savienojums, USB ports, Internet
Explorer 6.
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™ procesors;
1 GB brīvas vietas cietajā diskā; CD-ROM/DVD disks vai internets; USB

Atbalsta vairākuzdevumu režīmu

Nav
Jā

Komplektā iekļautā programmatūra

Bezvadu sakaru iespējas

HP Printer Software, HP Update, materiālu tiešsaistes veikals, HP Photo
Creations

Savienojamība

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

Printera izmēri (P x D x A)

Minimums: 445 x 331 x 188 mm; Maksimums: 446 x 548 x 189 mm

Tīkla iespējas

Iebūvēts bezvadu 802.11b/g/n

Iesaiņojuma izmēri (P x D x A)

491 x 225 x 393 mm

Mobilās ierīces vadība

HP printera vadības lietojumprogramma veic skenēšanu tieši uz mobilo ierīci,
pārbauda piegādes statusu un augšupielādē skenējumus mākonī un e-pastā.
Atbalsta Apple® iPhone® vai iPad® un Android mobilās ierīces.

Printera svars

6,22 kg

Iepakojuma svars

7,56 kg

Darba vide

Temperatūra: 5 līdz 40 ºC, Mitrums: 15 līdz 80 % relatīvā mitruma

Glabāšana

Temperatūra: -40 līdz 60 ºC, Mitrums: No 60 līdz 90% relatīvā mitruma

Tīmekļa risinājumi

HP Printables, drukājamā satura dažādība saskaņā ar grafiku vai pēc
pieprasījuma; skenēšana uz e-pastu.

Atmiņa

Standarta 64 MB DDR1; Maksimums 64 MB DDR1

Akustika

Kopētāja iestatījumi

Savrupā kopēšana: fakt. izmērs; ietilpin. lappusē; pielāg.; ID kartes kopija;
abpusējs.; Maksimālais kopiju skaits: Līdz 20 kopijām; Kopijas izšķirtspēja,
krāsains teksts un grafika: 600 x 600 dpi; Kopiju izmēra maiņa: 25 līdz 400%

Skaņas jaudas emisija: 6,5 B(A); Skaņas spiediena emisija: 49,1 dB(A)
(melnraksta drukāšana)

Spriegums

Kopēšanas ātrums

Līdz 6 k./min. melns ISO (A4), Līdz 4 k./min. krāsa ISO (A4)

Skenera specifikācijas

Skenera tips: Plakanvirsmas, automātiskā dokumentu padeve; Skenēšanas
tehnoloģija: CIS; Skenēšanas režīmi: Priekšējais panelis, HP vienotais
darbvirsmas klients, SD karte, e-pasts; TWAIN versija: Versija 1.9; Maksimālais
skenēšanas izmērs (plakanvirsmas, ADF): 216 x 297 mm; Optiskā skenēšanas
izšķirtspēja: Līdz 1200 dpi

Prasības: Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Energopatēriņš: 15 vati (maksimums), 12,5 vati (aktīvs), 3,2 vati (gatavība),
0,7 vati (snaudas stāvoklī), 0,2 vati (gaidstāve/izslēgts)
Barošanas bloka tips: Iekšējais

Sertifikācija

CISPR 22: 2005+A1: 2005/:EN55022 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, daļa
15/ICES-003, 4. izdevums
ENERGY STAR kvalificēts: Jā

Izcelsmes valsts

Ražots Ķīnā

Garantija

Viena gada standarta ierobežotā HP aparatūras garantija. Garantijas un
atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no produkta, valsts un vietējās
likumdošanas.

Apkope un atbalsts

UG071E HP 3 gadu aprūpes pakete ar apmaiņu nākamajā dienā Officejet
printeriem
UG195E HP 3 gadu aprūpes pakete ar standarta apmaiņu Officejet printeriem
(UG071E: tikai Austrija, Baltijas valstis, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija,
Īrija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Šveice,
Lielbritānija, Čehija, Grieķija, Ungārija, Polija, Slovākija. UG195E: visas EMEA
valstis).

Skenēšanas faila formāts

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF saspiests, PNG

Skenējamais laukums

Maksimālie materiāla izmēri: 216 x 297 mm; Maksimālie materiāla izmēri:
216 x 356 mm ADF

Bitu dziļums/pelēkskalas līmeņi

24 bitu/ 256

Fakss

Jā, krāsu

Faksa specifikācijas

Faksa atmiņa: Līdz pat 99 lapām; Faksa izšķirtspēja: Standarta: Līdz 300 × 300
dpi; Ātrā numura sastādīšana: Līdz 99 numuriem; Faksa ātrums: 33,6 kb/s

Materiālu veidi

Papīrs (parasts, strūklprintera, foto), aploksnes, transparenti, uzlīmes, kartes,
HP augstas kvalitātes materiāls, uzgludināmas plēves, materiāls bez apmalēm

Materiālu izmēri

Atbalsta 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); Pielāgots papīra formāts:
76 x 127 līdz 216 x 356 mm

Materiālu apstrāde

Ievades kapacitāte: Līdz 100 lapām; Līdz 40 kartītēm Kartes; Līdz 30 lapām
fotopapīrs
Izvades kapacitāte: Līdz 30 lapām, Līdz 5 aploksnēm
Abpusējā druka: Automātiski (standarts)
ADF: Standarta, 35 loksnes

Papīra svars

Atbalsta: 1. tekne: no 75 līdz 250 g/m²; Ieteicams: A4: no 75 līdz 90 g/m²;
HP aploksnes: no 75 līdz 90 g/m²; HP kartītes: līdz 200 g/m²; HP 10 x 15 cm
foto papīrs: līdz 250 g/m²

Zemteksta piezīmes

1 Vietējai drukāšanai ir nepieciešams, lai mobilā ierīce un printeris būtu vienā tīklā vai izmantotu wireless direct savienojumu ar printeri. Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu

darbības ir saderīgas tikai ar 2,4 GHz darbībām. Attālai drukāšanai ir nepieciešams interneta savienojums ar printeri, kuram ir HP tīmekļa savienojums. Var būt nepieciešama arī lietojumprogramma vai programmatūra un HP ePrint konta
reģistrācija. Bezvadu platjoslas savienojuma izmantošanai ir nepieciešams atsevišķi iegādāts pakalpojuma līgums mobilajām ierīcēm. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu pārklājumu un pieejamību jūsu teritorijā.
Papildinformāciju skatiet šeit: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2 Nepieciešams bezvadu piekļuves punkts un interneta savienojums ar printeri. Pakalpojumu izmantošanai nepieciešama reģistrācija. Pieejamība ir atkarīga no valsts,
valodas un līgumiem, un tai var būt nepieciešama aparātprogrammatūras jaunināšana. HP drukas materiāli var nebūt pieejami visiem printeru modeļiem, un ne visas lietojumprogrammas var iestatīt automātiskai piegādei. Sīkāku
informāciju skatiet vietnē hpconnected.com; 3 Lai izmantotu HP wireless direct savienojumu, var būt nepieciešama lietojumprogramma vai draiveris. Papildinformāciju skatiet šeit: hp.com/go/wirelessprinting. Veiktspēja bezvadu režīmā ir
atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz printerim.; 4 Nepieciešama HP All-in-One Remote lietojumprogrammas atsevišķa lejupielāde jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā. Mobilajai ierīcei ir nepieciešams bezvadu piekļuves punkts un
interneta savienojums. Lietojumprogrammas kontrolētie līdzekļi var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces operētājsistēmas. Skenēšanas/kopēšanas vadībai ir nepieciešams, lai mobilā ierīce un printeris būtu vienā bezvadu tīklā vai izmantotu
wireless direct savienojumu ar printeri. Sīkāku informāciju skatiet vietnē http://www.hp.com/go/mobileapps; 5 HP automātiskais bezvadu savienojums var nebūt pieejams atsevišķās sistēmas konfigurācijās. Veiktspēja bezvadu režīmā ir
atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam. Bezvadu darbības ir saderīgas tikai ar 2,4 GHz maršrutētājiem. Saderības informāciju meklējiet vietnē hp.com/go/autowirelessconnect; 6 Lielas ietilpības oriģinālās HP 301XL
tintes kasetnes nav iekļautas komplektā, lūdzu, iegādājieties atsevišķi); Mazāku izmaksu par lapu salīdzinājums, pamatojoties uz aptuveno parasto standarta ietilpības oriģinālo HP 301 tintes kasetņu cenu. Faktiskās cenas var atšķirties.

http://www.hp.com/lv
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