Fişa de date

Imprimantă HP Deskjet Ink
Advantage 4645 e-All-in-One
Bucuraţi-vă de versatilitatea mobilă all-in-one şi de
imprimarea accesibilă cu cerneluri cu cost redus.
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Gestionaţi rapid şi simplu proiectele
în biroul de acasă, cu acest
e-all-in-one wireless puternic.
Imprimaţi fotografii şi documente
acasă sau de la dispozitivul mobil şi
scanaţi, copiaţi sau faxaţi
documente cu pagini multiple.
Imprimaţi mai mult, cheltuind mai
puţin, cu cerneluri originale HP cu
cost redus.
1

Creşteţi productivitatea biroului de acasă – imprimaţi până la de 2 ori mai multe
pagini, la acelaşi cost.1
● Efectuaţi mai multe imprimări zilnice la un preţ mai mic – până la de două ori mai multe

pagini la acelaşi cost.1

● Lăsaţi teancurile de hârtie să fie faxate, scanate sau copiate utilizând alimentatorul

automat de documente încorporat, de 35 coli.

● Rezultate cu aspect profesional – imprimaţi fotografii fără chenar la calitate de laborator

şi documente precise la claritate de laser.

● Imprimaţi mai mult, dar mai ieftin, cu marca de imprimante nr. 1 din lume.3

Aspecte importante
Viteză imprimare ISO: Până la 8,8 ppm
alb-negru ISO (A4); până la 5,2 ppm color ISO
(A4)
Manipularea hârtiei: Alimentator automat de
documente (ADF), 35 de coli, faţă-verso
automat
Capabilitate de fax: Da
Volum de lucru: Până la 3000 pagini

Imprimare mobilă simplă, de la un telefon inteligent, o tabletă sau un computer
portabil.2
● Imprimaţi wireless de pe dispozitive mobile acasă, de la serviciu sau din mişcare.2
● Vă apropiaţi şi imprimaţi prin transmisii wireless – chiar şi fără o reţea wireless.4
● Gestionaţi-vă echipamentul e-all-in-one de la telefonul inteligent sau de la tabletă,

utilizând aplicaţia HP All-in-One Remote.5

● Bucuraţi-vă de configurarea şi de operarea simplă, prin conectarea wireless automată.6

Controlaţi costurile şi economisiţi fără a compromite performanţele – beneficiaţi de
imprimări şi de copieri accesibile.
● Economisiţi timp şi hârtie prin imprimare şi copiere automată faţă-verso.
● Economisiţi energie şi bani fără a compromite performanţele.
● Echipamentul e-all-in-one certificat ENERGY STAR® respectă specificaţiile stricte de

eficienţă energetică.

● Reciclaţi simplu cartuşele de cerneală originale HP prin programul HP Planet Partners.7

Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii

Imprimare,copiere,scanare,fax

Viteză de imprimare

Până la 8,8 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 5,2 ppm ISO color (A4)

Rezoluţie de imprimare

Rezoluţie de până la 1200 x 600 dpi (în cazul imprimării de la un computer)
Negru; Până la 4800 x 1200 dpi optimizat (în cazul imprimării de la un
computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP şi cu intrare de 1200 dpi) color

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare

Margini imprimare: Sus: 3,0 mm; Jos: 12,7 mm; Stânga: 3,0 mm; Dreapta: 3,0
mm

Limbaje de imprimare

HP PCL 3 GUI

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Da (până la 210 x 297 mm)

Număr cartuşe de imprimare

2 (1 negru, 1 tricolor)

Capabilitate de imprimare mobilă

Funcţionalitate Wireless direct şi conectivitate locală WiFi pentru imprimare
mobilă prin HP ePrint, Apple AirPrint™, precum şi prin alte soluţii. Acceptă
imprimări de la majoritatea telefoanelor inteligente şi tabletelor, utilizând
aceste sisteme de operare: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8,
Windows RT.

Ciclu de funcţionare lunar

Până la 3000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 150 – 600
(imprimare); 20 – 100 (scanare)

Detector automat de hârtie

Da

Viteză procesor

360 MHz

Ecran

LCD monocrom de 5 cm de înaltă rezoluţie

Multitasking acceptat

Nu

Capabilitate wireless

Da

Conectivitate

Standard 1 USB 2.0; wireless 802.11b/g/n

Capabilităţile reţelei

Wireless 802.11b/g/n integrat

Gestionarea dispozitivelor mobile

Aplicaţia HP Printer Control scanează direct către dispozitivul mobil, verifică
starea consumabilelor şi încarcă scanările în cloud şi în e-mail. Caracteristici
acceptate de dispozitivele mobile Apple®, iPhone®, iPad® şi Android.

Ce se găseşte în cutie

B4L10C: HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One; cartuş de cerneală HP
650 Negru; cartuş de cerneală HP 650 Tri-color; cablu de alimentare; cablu
telefonic; cablu USB; CD cu software; ghid de configurare

Consumabile

CHP710 Hârtie de imprimat pentru HP All-in-One - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CZ101AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 650 Negru 360 de pagini
CZ102AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 650 Tri-color ~200
pagini
Q6593A Hârtie Inkjet mată HP Professional - 200 coli/A4/210 x 297 mm
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj

Sisteme de operare compatibile

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 sau o versiune
superioară (numai pe 32 de biţi); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Cerinţe minime de sistem

Windows: Windows 8, 7: procesor de 1 GHz pe 32 biţi (x86) sau 64 biţi (x64), 2
GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de
Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: procesor de 800 MHz pe
32 biţi (x86) sau 64 biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer. Windows
XP SP3 sau o versiune superioară (numai 32 biţi): orice procesor Intel®
Pentium® II, Celeron® sau compatibil de 233 MHz, 750 MB de spaţiu disponibil
pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB,
Internet Explorer 6.
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; procesor Intel® Core™; 1
GB de spaţiu disponibil pe hard disk; CD-ROM/DVD sau Internet; USB

Software inclus

Software de imprimantă HP, Actualizare HP, Achiziţionare consumabile online,
HP Photo Creations

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

Minim: 445 x 331 x 188 mm; Maxim: 446 x 548 x 189 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î)

491 x 225 x 393 mm

Greutate imprimantă

6,22 kg

Greutate pachet

7,567 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: 15 - 80% RH

Stocare

Temperatură: Între -40 şi 60ºC, Umiditate: 60 - 90% RH

Acustică

Emisii de putere acustică: 6,5 B (A); Emisii de presiune acustică: 49,1 dB (A)
(imprimare ciornă)

Alimentare curent

Cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consum: 15 W (maximum), 12,5 W (activ), 3,2 W (pregătit), 0,7 W (repaus), 0,2
W (standby/oprit)
Tip sursă de alimentare: Internă

Soluţii Web

Imprimabile HP – o varietate de conţinut imprimabil, disponibil prin programare
sau la cerere; Scanare către e-mail

Memorie

Standard DDR1 de 64 MB; Maxim DDR1 de 64 MB

Setarea copierii

Copiere independentă: dimensiune reală; încadrare în pagină; particularizat;
copiere CI; faţă-verso; Număr maxim de copii: Până la 50 copii; Rezoluţie copie:
300 x 300 dpi; Rezoluţie copie, text şi grafică color: 600 x 600 dpi;
Redimensionarea copierii: 25 la 400%

Viteză de copiere

Până la 6 cpm negru ISO (A4), Până la 4 cpm color ISO (A4)

Certificări

Specificaţii scaner

Tip scaner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare scanare:
Panou frontal sau HP Unified Desktop Client, card SD sau e-mail; Versiune
TWAIN: Versiunea 1.9; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216
x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 1200 dpi

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,
Partea a 15-a/ICES-003, Articolul 4
Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine

Produs în China.

Format fişier scanat

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Garanţie

Suprafaţă scanabilă

Dimensiune maximă suport: 216 x 297 mm; Dimensiune maximă suport: 216
x 356 mm ADF

Un an garanţie standard limitată pentru hardware HP. Opţiunile de garanţie şi
asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele legislaţiei locale.

Service şi asistenţă

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri

24 biţi/ 256

Transmitere digitală

Standard: Nu

Fax

Da, color

Specificaţii fax

Memorie fax: Până la 99 de pagini; Rezoluţie fax: Standard: Până la 300 x 300
dpi; Apelare rapidă: Până la 99 de numere; Viteză fax: 33,6 kbps

UG071E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante
Officejet, 3 ani
UG195E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante Officejet, 3
ani. (UG071E: numai în Austria, ţările baltice, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia,
Elveţia, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UG195E: toate
ţările din EMEA).

Tipuri suport

Hârtie (obişnuită, inkjet, foto), plicuri, folii transparente, etichete, cartele, suport
HP premium, cu transfer termic, suport fără chenar

Dimensiuni suport

Acceptat 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); Personalizat: 76 x 127 la
216 x 356 mm

Manipulare suport

Capacitate de intrare: Până la 80 de coli; Până la 40 de cartele Plăci; Până la 30
de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 30 de coli
Imprimare duplex: Automat (standard)
ADF: Standard, 35 coli

Greutate hârtie

Acceptat: Tava 1: 75 – 250 g/m²; Recomandabil: A4: 75 – 90 g/m²; plicuri HP:
75 – 90 g/m²; cartele HP: până la 200 g/m²; hârtie foto HP 10 x 15 cm: până la
250 g/m²

Note de subsol

1 Comparativ cu imprimarea cu alte cartuşe de cerneală HP Deskjet. Pe baza comparaţiei publicate de HP referitor la randamentul de imprimare cu cartuşe originale HP 301 / HP 122 faţă de HP 650 şi ţinând cont de preţul recomandat de

vânzare cu amănuntul. Preţurile reale pot varia. Randamentul real diferă în funcţie de imprimanta utilizată, de imaginile imprimate şi de alţi factori. Vizitaţi: www.hp.com/go/learnaboutsupplies pentru mai multe informaţii. Rezultatele pentru
alte cartuşe vor fi diferite.; 2 Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea wireless sau să aibă o conexiune directă prin wireless la imprimantă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul
fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare
aplicaţii sau software suplimentare şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultaţi furnizorul de servicii privind
acoperirea şi disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3 Pe baza analizelor publicate de IDC în Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2013 Q3. Livrări
pentru imprimante inkjet cu o singură funcţie şi imprimante multifuncţionale, inclusiv unităţi de producţie din 1996 Q1-2013 Q1.; 4 Pot fi necesare o aplicaţie sau un driver pentru a utiliza HP Wireless direct. Pentru detalii, consultaţi
hp.com/go/wirelessprinting. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la imprimantă.; 5 Necesită descărcarea separată a aplicaţiei HP All-in-One Remote pe telefonul inteligent sau pe tabletă. Dispozitivul
mobil necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet. Caracteristicile controlate de aplicaţie pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Controlul pentru scanare/copiere necesită ca dispozitivul mobil să
fie în aceeaşi reţea wireless cu imprimanta sau să aibă conexiune directă prin wireless la imprimantă. Pentru mai multe detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileapps; 6 Este posibil ca tehnologia HP Auto Wireless Connect să nu fie
disponibilă pentru toate configuraţiile de sisteme. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu ruterele de 2,4 GHz. Pentru informaţii despre
compatibilitate, vizitaţi hp.com/go/autowirelessconnect; 7 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 48 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord
şi America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi hp.com/recycle.

http://www.hp.com/ro
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