Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP Deskjet Ink
Advantage 4645 e-All-in-One
Απολαύστε την ασυναγώνιστη ευελιξία ενός all-in-one και
οικονομική εκτύπωση με μελάνες χαμηλού κόστους.
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Διαχειριστείτε γρήγορα και εύκολα
τις εργασίες σας με αυτόν τον
ισχυρό, ασύρματο e-all-in-one.
Εκτυπώστε φωτογραφίες και
έγγραφα στο σπίτι ή από φορητή
συσκευή, και σαρώστε, αντιγράψτε
και στείλτε με φαξ πολυσέλιδα
έγγραφα. Εκτυπώστε περισσότερο
και οικονομικά με τις αυθεντικές,
οικονομικές μελάνες HP.
1

Αυξήστε την παραγωγικότητα του οικιακού σας γραφείου εκτυπώνοντας έως τις
διπλάσιες σελίδες με το ίδιο κόστος.1
● Εκτυπώστε περισσότερα καθημερινά έγγραφα με χαμηλότερο κόστος - εκτυπώστε

έως και διπλάσιες σελίδες με το ίδιο κόστος.1

● Αφήστε στοίβες χαρτιών για αποστολή με φαξ, σάρωση ή αντιγραφή χρησιμοποιώντας

τον ενσωματωμένο αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 φύλλων.

● Εξασφαλίστε επαγγελματικά αποτελέσματα – εκτυπώστε φωτογραφίες υψηλής

ποιότητας χωρίς περίγραμμα και ευκρινή έγγραφα ποιότητας laser.

● Εκτυπώστε περισσότερο και οικονομικά με τη No.1 μάρκα εκτυπωτών στον κόσμο.3

Επισημάνσεις
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO: Έως 8,8
ασπρόμαυρες σελ./λεπτό ISO (A4), έως 5,2
έγχρωμες σελ./λεπτό ISO (A4)
Χειρισμός χαρτιού: Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων (ADF) 35 φύλλων, αυτόματη
εκτύπωση διπλής όψης
Δυνατότητα φαξ: Ναι
Κύκλος λειτουργίας: Έως 3000 σελίδες

Απολαύστε εύκολη φορητή εκτύπωση από smartphone, tablet ή φορητό
υπολογιστή.2
● Εκτυπώστε ασύρματα από τις φορητές συσκευές σας από το σπίτι, το γραφείο ή ενώ

βρίσκεστε καθ' οδόν.2

● Εκτυπώστε ασύρματα στη στιγμή – ακόμα και χωρίς ασύρματο δίκτυο.4
● Διαχειριστείτε τον εκτυπωτή e-all-in-one από το smartphone ή το tablet σας με την

εφαρμογή HP All-in-One Remote.5

● Απολαύστε εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία με την αυτόματη ασύρματη σύνδεση.6

Ελέγξτε και μειώστε το κόστος χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς ως προς την απόδοση
– εξασφαλίστε οικονομική εκτύπωση και αντιγραφή.
● Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση και αντιγραφή δύο όψεων.
● Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.
● Ο εκτυπωτής e-all-in-one με πιστοποίηση ENERGY STAR® συμμορφώνεται με αυστηρές

οδηγίες ενεργειακής απόδοσης.

● Ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP μέσω του

προγράμματος HP Planet Partners.7
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Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 8,8 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 5,2 σελ/λεπτό έγχρωμη ISO
(A4)

Ανάλυση εκτύπωσης

Ανάλυση έως 1200 x 600 dpi (για εκτύπωση από υπολογιστή) Μαύρο;
Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4800 x 1200 dpi (εκτύπωση από υπολογιστή
σε επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και με ανάλυση εισόδου 1200 dpi)
έγχρωμη

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,0 mm; Κάτω: 12,7 mm; Αριστερά: 3,0 mm;
Δεξιά: 3,0 mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 3 GUI

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 210 x 297 mm)

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

2 (1 μαύρης μελάνης, 1 έγχρωμης μελάνης)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Διαθέτει Ασύρματη άμεση εκτύπωση και τοπική σύνδεση Wi-Fi για φορητή
εκτύπωση μέσω HP ePrint, Apple AirPrint™ και άλλων λύσεων. Υποστηρίζει
την εκτύπωση από τα περισσότερα smartphone και tablet με τα παρακάτω
λειτουργικά συστήματα: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8,
Windows RT. Πιστοποίηση Mopria

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 3000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 150 έως 600
(εκτύπωση), 20 έως 100 (σάρωση)

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή

360 MHz

Οθόνη

Μονόχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης, 5 cm

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Όχι

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Ναι

Συνδεσιμότητα

Βασική 1 USB 2.0, ασύρματη σύνδεση 802.11b/g/n

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο

Ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση 802.11b/g/n

Διαχείριση φορητών συσκευών

Η εφαρμογή HP Printer Control σαρώνει απευθείας στη φορητή συσκευή,
ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων και αποστέλλει τις σαρώσεις στο
cloud και σε email. Υποστηρίζεται από φορητές συσκευές Apple® iPhone® ή
iPad® και Android.

Λύσεις web

Εκτυπώσιμα HP, ποικιλία εκτυπώσιμου περιεχομένου βάσει προγράμματος ή
κατόπιν ζήτησης, σάρωση σε email

Μνήµη

Βασική DDR1 64 MB; Μέγιστη DDR1 64 MB

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Μεμονωμένη αντιγραφή: πραγματικό μέγεθος, προσαρμογή στη σελίδα,
προσαρμοσμένο, αντιγραφή ταυτότητας, 2 όψεων; Μέγιστος αριθμός
αντιγράφων: Έως 50 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: 300 x 300 dpi;
Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: 600 x 600 dpi; Αλλαγή
μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%

Ταχύτητα αντιγραφής

Έως 6 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 4 αντίγραφα/λεπτό
έγχρωμη ISO (A4)

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: CIS;
Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Μπροστινός πίνακας ή HP Unified Desktop
Client, κάρτα SD ή e-mail; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος
σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Μορφή αρχείων σάρωσης

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Περιοχή σάρωσης

Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 297 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356
mm αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit/ 256

Ψηφιακή αποστολή

Βασική: Όχι

Φαξ

Ναι, έγχρωμη

Προδιαγραφές φαξ

Μνήμη φαξ: Έως 99 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: Έως 300 x 300 dpi;
Γρήγορη κλήση: Έως 99 αριθμοί; Ταχύτητα φαξ: 33,6 kbps

Τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, κάρτες,
μέσα premium της HP, σιδερότυπα χαρτιά, μέσα χωρίς περιθώρια

Μεγέθη μέσων

Υποστηριζόμενες A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148
mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm);
Προσαρμογή: 76 x 127 έως 216 x 356 mm

Διαχείριση μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 80 φύλλα; Έως 40 κάρτες Κάρτες; Έως 30
φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 30 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων

Βάρος χαρτιού

Υποστηριζόμενες: Δίσκος 1: 75 έως 250 g/m²; Συνιστώμενο: A4: 75 έως 90
g/m². Φάκελοι HP: 75 έως 90 g/m². Κάρτες HP: έως 200 g/m², Φωτογραφικό
χαρτί HP 10 x 15 cm: έως 250 g/m²

Περιεχόμενα συσκευασίας

B4L10C: HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One, δοχείο μαύρης μελάνης
HP 650, δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 650, καλώδιο τροφοδοσίας,
καλώδιο τηλεφώνου, καλώδιο USB, CD λογισμικού, οδηγός εγκατάστασης

Αναλώσιμα

CHP710 Χαρτί εκτύπωσης HP All-in-One-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CZ101AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης Advantage HP 650 360 σελίδες
CZ102AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων Advantage HP 650 ~200
σελίδες
Q6593A Επαγγελματικό ματ χαρτί Inkjet HP-200 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 ή νεότερες εκδόσεις
(32 bit μόνο), Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 8, 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο
Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz
32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows
XP SP3 ή νεότερη έκδοση (32 bit μόνο): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II,
Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 750 MB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer 6.
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. Επεξεργαστής Intel®
Core™, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD-ROM/DVD ή σύνδεση
στο Internet, USB

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Λογισμικό εκτυπωτή HP, HP Update, online αγορά αναλωσίμων, HP Photo
Creations

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 445 x 331 x 188 mm; Μέγιστη: 446 x 548 x 189 mm

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

491 x 225 x 393 mm

Βάρος εκτυπωτή

6,22 kg

Βάρος πακέτου

7,567 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 15 έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 60 έως 90% RH

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,5 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 49,1 dB(A) (Πρόχειρη
εκτύπωση)

Ισχύς

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση: 15 W (μέγιστη), 12,5 W (λειτουργία), 3,2 W (ετοιμότητα), 0,7 W
(αναστολή), 0,2 W (αναμονή/εκτός λειτουργίας)
Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό

Πιστοποιήσεις

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,
Μέρος 15/ICES-003, Τεύχος 4
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης

Προϊόν Κίνας.

Εγγύηση

Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης
και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Επισκευή και υποστήριξη

UG071E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
εκτυπωτές Officejet
UG195E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές
Officejet. (UG071E: Μόνο Αυστρία, Χώρες Βαλτικής, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία.
UG195E: Όλες οι χώρες/περιοχές EMEA.)

Υποσημειώσεις

1 Σε σύγκριση με την εκτύπωση με άλλα δοχεία μελάνης HP Deskjet. Σύμφωνα με τη σύγκριση της δημοσιευμένης απόδοσης σελίδων της HP για τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP 301/HP 122 έναντι των δοχείων HP 650 και τις

συνιστώμενες τιμές λιανικής. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με τον εκτυπωτή, τις φωτογραφίες που εκτυπώνετε και άλλους παράγοντες. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies για περισσότερες πληροφορίες. Τα αποτελέσματα για άλλα δοχεία είναι διαφορετικά.; 2 Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή η φορητή
συσκευή πρέπει να έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή μέσω της λειτουργίας Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι
ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για απομακρυσμένη εκτύπωση απαιτείται σύνδεση στο Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και
λογαριασμός HP ePrint. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε
στον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3 Με βάση το Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® της IDC για το τρίτο τρίμηνο του 2013. Αποστολές για εκτυπωτές μίας
λειτουργίας και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές inkjet, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων παραγωγής, για το διάστημα από το πρώτο τρίμηνο του 1996 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2013.; 4 Για την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση ΗΡ
μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: hp.com/go/wirelessprinting. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από τον εκτυπωτή.; 5 Απαιτεί
ξεχωριστή λήψη της εφαρμογής HP All-in-One Remote στο smartphone ή το tablet. Η φορητή συσκευή απαιτεί σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση στο Internet. Οι λειτουργίες που ελέγχονται από την εφαρμογή μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Ο χειρισμός της σάρωσης/αντιγραφής προϋποθέτει ότι η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής έχουν συνδεθεί στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή μέσω της Ασύρματης
Άμεσης Εκτύπωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileapps; 6 Η Aυτόματη ασύρματη σύνδεση ΗΡ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις διαμορφώσεις συστημάτων. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης
εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα:
hp.com/go/autowirelessconnect; 7 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε 48 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη,
Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/recycle.
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