Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP
Deskjet Ink Advantage 4645
e-All-in-One
Korzystaj z wszechstronności przenośnego, wielofunkcyjnego
urządzenia typu e-All-in-One i niskich kosztów drukowania
dzięki niedrogim wkładom atramentowym.
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Szybkie i łatwe zarządzanie
projektami biurowymi dzięki temu
wydajnemu, bezprzewodowemu,
wielofunkcyjnemu urządzeniu
e-All-in-One. Drukuj zdjęcia i
dokumenty z poziomu urządzenia
przenośnego, a także skanuj, kopiuj
lub przesyłaj faksem dokumenty
wielostronicowe. Drukuj więcej przy
mniejszych kosztach oryginalnych
wkładów atramentowych HP.
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Większa wydajność mniejszym kosztem – nawet 2 razy więcej wydrukowanych stron
za tę samą cenę.1
● Więcej drukowania niskim kosztem – nawet dwa razy więcej stron za tę samą cenę.1
● Wbudowany, automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy umożliwia

faksowanie, skanowanie lub kopiowanie dokumentów bez nadzoru.

● Profesjonalne rezultaty – wysokiej jakości zdjęcia bez marginesów oraz wyraźne

wydruki dokumentów o jakości druku laserowego.

● Drukuj więcej przy niższych kosztach z liderem w branży drukarek.3

Łatwe drukowanie z poziomu urządzeń przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub
komputer przenośny.2
Najważniejsze wydarzenia
Prędkość druku wg normy ISO: Do 8,8
str./min w czerni wg normy ISO (A4); Do 5,2
str./min w kolorze wg normy ISO (A4)
Obsługa papieru: Automatyczny podajnik
dokumentów (ADF) na 35 arkuszy,
automatyczny druk dwustronny
Obsługa faksu: Tak
Normatywny cykl pracy: Do 3000 stron

● Drukowanie bezprzewodowe z poziomu urządzeń przenośnych w domu, w pracy i w

podróży.2

● Podejdź i drukuj bezprzewodowo – nawet bez sieci bezprzewodowej.4
● Zarządzaj swoim urządzeniem typu „e-All-in-One” z poziomu smartfona lub tabletu za

pośrednictwem aplikacji HP All-in-One Remote.5

● Łatwa konfiguracja i obsługa z automatycznym połączeniem bezprzewodowym.6

Kontroluj koszty i oszczędzaj bez pogorszenia wydajności – ekonomiczne drukowanie
i kopiowanie.
● Moduł automatycznego druku dwustronnego pozwala zaoszczędzić czas i papier.
● Oszczędzaj energię i pieniądze bez pogorszenia wydajności.
● Urządzenie wielofunkcyjne e-All-in-One z certyfikatem ENERGY STAR® spełnia

rygorystyczne wytyczne w zakresie zużycia energii.

● Oryginalne wkłady atramentowe HP można łatwo poddać recyklingowi za

pośrednictwem programu HP Planet Partners.7
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Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Prędkość druku

Do 8,8 str./min ISO w czerni (A4); Do 5,2 str./min ISO w kolorze (A4)

Rozdzielczość druku

Rozdzielczość do 1200 x 600 dpi (przy drukowaniu z komputera) W czerni;
Rozdzielczość zoptymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku z komputera
na wybranych papierach fotograficznych HP z rozdzielczością wejściową 1200
dpi) w kolorze

Technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

Obszar drukowania

Marginesy drukowania: Górny: 3,0 mm; Dolny: 12,7 mm; Lewy: 3,0 mm; Prawy:
3,0 mm

Języki drukowania

HP PCL 3 GUI

Możliwości drukarki

Druk bez marginesów: Tak (do 210 x 297 mm)

Liczba wkładów drukujących

2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Możliwość druku mobilnego

Urządzenie jest wyposażone w interfejs bezpośredniego połączenia
bezprzewodowego oraz połączenia z lokalną siecią Wi-Fi i umożliwia
drukowanie z poziomu urządzeń przenośnych za pośrednictwem usług HP
ePrint, Apple AirPrint™ i innych rozwiązań. Obsługuje drukowanie z poziomu
większości smartfonów i tabletów pracujących na systemach operacyjnych:
Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT; Certyfikat Mopria

Miesięczny cykl pracy

Do 3000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 150–600
(drukowanie); 20–100 (skanowanie)

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Tak

Szybkość procesora

360 MHz

Wyświetlacz

Monochromatyczny wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 5
cm

Obsługiwana wielozadaniowość

Brak

Możliwość pracy bezprzewodowej

Tak

Sieci i łączność

Standardowo 1 port USB 2.0; karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n

Możliwości pracy w sieci

Wbudowany karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n

Zarządzanie urządzeniami przenośnymi

Aplikacja HP Printer Control umożliwia skanowanie bezpośrednio do
urządzenia przenośnego, sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych i
przesyłanie zeskanowanych dokumentów do chmury lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Obsługuje urządzenia przenośne Apple® iPhone® lub
iPad® oraz urządzenia przenośne z systemem Android.

Rozwiązania sieciowe

Materiały eksploatacyjne HP, dostępność różnych treści do druku według
harmonogramu lub na życzenie; Skanowanie do poczty elektronicznej

Pamięć

Standardowo 64 MB pamięci DDR1; Maksymalnie 64 MB pamięci DDR1

Ustawienia kopiarki

Kopiowanie autonomiczne: Rozmiar rzeczywisty; Dopasowanie do strony;
Niestandardowy; Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; Dwustronny;
Maksymalna liczba kopii: Maks. 50 kopii; Rozdzielczość kopiowania: 300 x
300 dpi; Rozdzielczość kopiowania, kolorowy tekst i grafika: 600 x 600 dpi;
Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 do 400%

Prędkość kopiowania

Do 6 kopii/min czarny ISO (A4), Do 4 kopii/min kolorowy ISO (A4)

Specyfikacje dotyczące skanerów

Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia
skanowania: CIS; Tryby inicjacji skanowania: Panel przedni lub HP Unified
Desktop Client, karta pamięci SD lub poczta elektroniczna; Wersja sterownika
Twain: Wersja 1.9; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 297
mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi

Format pliku zawierającego zeskanowany
obraz

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Powierzchnia skanowalna

Maksymalny format nośnika: 216 x 297 mm; Maksymalny format nośnika: 216
x 356 mm ADF

Głębia bitowa/poziomy skali szarości

24-bitowa/ 256

Cyfrowa dystrybucja dokumentów

Standardowo: Brak

Faksowanie

Tak, kolor

Specyfikacje dotyczące faksów

Pamięć faksu: Do 99 str.; Rozdzielczość faksu: Standardowo: Do 300 x 300 dpi;
Szybkie wybieranie: Do 99 numerów; Szybkość faksu: 33,6 kb/s

Nośniki

Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia,
etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki i do
wydruków bez marginesów

Formaty nośników

Obsługiwany 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); Niestandardowy: Od
76 x 127 do 216 x 356 mm

Obsługa nośników

Pojemność podajników: Do 80 arkuszy; Do 40 kart Karty; Do 30 ark. papier
fotograficzny
Pojemność zasobnika wyjściowego: Do 30 ark.
Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)
ADF: Standardowo 35 arkuszy

Gramatura papieru

Obsługiwany: Podajnik 1: Od 75 do 250 g/m²; Zalecane: A4: Od 75 do 90 g/m²;
Koperty HP: Od 75 do 90 g/m²; Karty HP: Maks. 200 g/m²; Papier fotograficzny
HP 10 x 15 cm: Maks. 250 g/m²

Zawartość opakowania

B4L10C: HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One; HP 650 wkład
atramentowy czarny; HP 650 wkład atramentowy trójkolorowy; przewód
zasilania; przewód telefoniczny; przewód USB; płyta CD z oprogramowaniem;
instrukcja instalacji

Materiały eksploatacyjne

CHP710 Papier HP All-in-One Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
CZ101AE HP 650 oryginalny wkład atramentowy Ink Advantage czarny 360
stron
CZ102AE HP 650 oryginalny wkład atramentowy Ink Advantage trójkolorowy ok.
200 stron
Q6593A Papier HP Professional Inkjet, matowy – 200 arkuszy/A4/210 x 297
mm
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 lub nowszy (tylko
32-bitowy); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Minimalne wymagania systemowe

Windows: Windows 8, 7: Procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 2 GB
dostępnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: Procesor 800 MHz
32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 2 GB dostępnego miejsca na dysku twardym,
napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer.
Windows XP SP3 lub nowszy (tylko wersja 32-bit): Dowolny procesor Intel®
Pentium® II, Celeron® lub procesor zgodny z taktowaniem 233 MHz, 750 MB
dostępnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem, port USB, Internet Explorer 6.
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Procesor Intel® Core™; 1
GB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem; USB

Dołączone oprogramowanie

Oprogramowanie drukarki HP, usługa aktualizacji HP Update, usługa zakupu
materiałów eksploatacyjnych online, HP Photo Creations

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)

Minimalnie: 445 x 331 x 188 mm; Maksymalnie: 446 x 548 x 189 mm

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) 491 x 225 x 393 mm
6,22 kg
Masa drukarki
Waga w opakowaniu (brutto)

7,567 kg

Środowisko pracy

Temperatura: od 5 do 40ºC, Wilgotność: wilgotność względna 15-80%

Archiwizacja danych

Temperatura: od -40 do 60ºC, Wilgotność: od 60 do 90% wilgotności względnej

Akustyka

Moc dźwięku: 6,5 B(A); Ciśnienie akustyczne: 49,1 dB(A) (drukowanie w trybie
próbnym)

Zasilanie

Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy: 15 W (maks.), 12,5 W (podczas pracy), 3,2 W (tryb gotowości), 0,7
W (tryb uśpienia), 0,2 W (urządzenie wyłączone)
Typ zasilacza: Wewnętrzny

Certyfikaty

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,
część 15/ICES-003, wyd. 4
Certyfikat ENERGY STAR®: Tak

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Chinach.

Gwarancja

Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji i
pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.

Serwis i pomoc techniczna

UG071E HP Care Pack z wymianą urządzenia w następnym dniu dla drukarek
Officejet przez 3 lata
UG195E HP Care Pack ze standardową wymianą na drukarki Officejet przez 3
lata. (UG071E: Tylko Austria, kraje bałtyckie, Belgia, Dania, Finlandia, Francja,
Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja. UG195E:
Wszystkie kraje europejskie, Bliskiego Wschodu i Afryki).

Przypisy

1 W porównaniu do drukowania przy użyciu innych wkładów atramentowych HP Deskjet. Na podstawie porównania opublikowanej wydajności oryginalnych wkładów HP 301/HP 122 do oryginalnych wkładów HP 650, w oparciu o zalecaną

cenę detaliczną. Rzeczywiste ceny mogą być inne. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od użytej drukarki, drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wyniki dla innych wkładów będą się różnić.; 2 Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z
drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z
drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto w serwisie HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą
urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci można uzyskać u usługodawcy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting.; 3 Na
podstawie IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® z 2013 r. Q3. Dostawy drukarek atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z jednostkami produkcyjnymi w 1996 r. Q1-2013 Q1.; 4 Do bezpośredniego połączenia
bezprzewodowego z urządzeniem HP może być wymagana aplikacja lub odpowiedni sterownik. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/wirelessprinting. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i
odległości od drukarki.; 5 Wymaga osobnego pobrania aplikacji HP All-in-One Remote na smartfon lub tablet. Urządzenie przenośne wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i połączenia z Internetem. Funkcje aplikacji mogą się różnić w
zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Sterowanie skanowaniem/kopiowaniem wymaga, aby urządzenie przenośne i drukarka były w tej samej sieci bezprzewodowej lub podłączone za pomocą bezpośredniego
połączenia bezprzewodowego z drukarką. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/mobileapps; 6 Technologia HP Auto Wireless Connect może nie być dostępna we wszystkich konfiguracjach systemu. Wydajność sieci
bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa jest kompatybilna tylko z routerami 2,4 GHz; Informacje na temat zgodności są dostępne na stronie
hp.com/go/autowirelessconnect; 7 Dostępność programu może być różna. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów drukujących HP w 48 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.
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