
HP Officejet z serii H470

Pracuj wydajniej w dowolnym miejscu. Tę najszybszą na świecie drukarkę przenośną1
można zabrać ze sobą i drukować na niej z komputera przenośnego lub kieszonkowego.
Do wyboru jest cała gama modeli, m.in. z akumulatorem litowym i interfejsem Bluetooth
oraz opcjonalnym interfejsem bezprzewodowym 802.11b/g2.

1 Drukarki przenośne A4 o cenach poniżej 1500 PLN dostępne w lipcu 2007 r
Więcej informacji pod adresem www.hp.com/go/OJH470
2 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.
3 Drukarki przenośne A4 w cenach poniżej 1500 PLN dostępne w lipcu 2007 r
Więcej informacji pod adresem www.hp.com/go/OJH470
4 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno
5Wkład fotograficzny nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno.

Drukarka przenośna HP Officejet
H470

Drukarka przenośna HP Officejet
H470b

Drukarka przenośna HP Officejet
H470wbt

Drukarki przenośne HP Officejet seria H470 są przeznaczone dla pracowników mobilnych, którym jest potrzebna
niewielka, solidna drukarka oferująca prędkość i jakość druku zbliżoną do drukarek biurowych oraz wygodę, dzięki
różnym możliwościom połączeń.

Ta najszybsza na świecie drukarka przenośna3 oferuje wyjątkowo atrakcyjny wskaźnik wartości do ceny.
Ta najszybsza na świecie seria drukarek3 znacznie zwiększa wydajność użytkowników i oferuje wyjątkowo atrakcyjny
wskaźnik wartości do ceny. Można drukować dokumenty, prezentacje, oferty, raporty i inne materiały z prędkością do 22
str./min w czerni i 18 str./min w kolorze — większa wygoda, ale nie kosztem szybkości. Wysoką opłacalność
zapewniają konkurencyjna cena i ekonomiczne, specjalnie HP opracowane atramenty, które zmniejszają koszty
drukowania.

Drukuj, kiedy chcesz i tam, gdzie chcesz — wybierz wersję najodpowiedniejszą do swoich potrzeb.
To urządzenie zapewni wymaganą wydajność druku. Można wybrać drukarkę H470; H470b z akumulatorem litowym o
dużej pojemności, która wystarcza na wydrukowanie do 480 stron; lub H470wbt z interfejsem Bluetooth oraz
akumulatorem i futerałem ochronnym, zapewniającą maksymalną elastyczność. Jeszcze szersze możliwości zapewniają
opcjonalny bezprzewodowy adapter do drukarek HP 802.11 b/g4 i opcjonalny zasilacz podróżny HP4, który umożliwia
drukowanie w samochodzie, bez korzystania z akumulatora drukarki. Urządzenie jest zgodne z wieloma systemami
operacyjnymi, m.in. Windows®, Macintosh, Palm i Pocket PC.

Ta wytrzymała, niewielka i łatwa w obsłudze drukarka zapewnia profesjonalną jakość druku.
Można drukować tekst z laserową jakością oraz żywą grafikę i wyraźne ostre zdjęcia w podróży, w czasie spotkań z
klientami lub w pokoju hotelowym. Opcjonalny druk przy użyciu 6 atramentów5 HP Vivera pozwala uzyskać jeszcze
lepszą jakość zdjęć. Drukarkę można wszędzie zabierać ze sobą i drukować na niej z komputera przenośnego lub
kieszonkowego, aparatu fotograficznego lub karty pamięci. Łatwo ją przenosić — jest mała i lekka (bez akumulatora
waży zaledwie 2,09 kg). Niezawodność typowa dla produktów HP — produkt przeszedł próbę upadku, co gwarantuje
jego trwałość w codziennej eksploatacji.
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Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Liczba dysz w głowicy drukującej 672 dysze atramentu czarnego, 600 dysz do atramentów kolorowych
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4 Do 22 str./min Do 7,7 str./min Do 1,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4 Do 18 str./min Do 5,2 str./min Do 1,5 str./min
Pełna strona kolorowa, A4 Do 6,2 str./min Do 1,6 str./min Do 0,7 str./min
Wszystkie wartości są przybliżone i zostały uzyskane podczas drukowania z komputera stacjonarnego przez port USB. Prędkość
druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia złożoności drukowanych prac.

Procesor 192 MHz
Jakość druku W czerni: Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy drukowaniu z komputera). Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800

dpi przy drukowaniu z komputera oraz rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy; Novell® NetWare

5.x, 6.x; Palm OS; Microsoft® Windows® Mobile for Pocket PC; Linux (dostępny przez Internet) Najnowsze sterowniki są
dostępne w serwisie internetowym pomocy technicznej HP: http://www.hp.com/support

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Logo Certified for Windows Vista®; Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy;
Novell® Netware 5.1, Novell® Netware 6.5

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® 2000: procesor Intel® Pentium® II lub Celeron®, 128 MB pamięci RAM, 150 MB wolnego miejsca na
dysku; Microsoft® Windows® XP (32-bitowy): procesor Intel® Pentium® II lub Celeron®, 128 MB pamięci RAM, 250 MB
wolnego miejsca na dysku; Microsoft® Windows® XP Professional x64: procesor Intel® Pentium® II lub Celeron®, 128 MB
pamięci RAM, 280 MB wolnego miejsca na dysku; Windows Vista®: procesor 800 MHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
512 MB pamięci RAM, 750 MB wolnego miejsca na dysku

Pamięć 32 MB, maksymalnie: 32 MB
Języki drukowania rozszerzony HP PCL 3
Czcionki 8 wbudowanych, 8 skalowalnych
Cykl pracy Do 500 stron miesięcznie
Nośniki Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), karty (okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, folie
Maksymalny obszar zadruku 203,2 x 341,8 mm
Marginesy wydruku A4: górny: 2 mm, lewy: 3,4 mm, dolny: 2 mm. Druk bez marginesów: Tak (100 x 150 mm z odrywanym/odcinanym brzegiem

lub bez)
Obsługa nośników Podawanie

nośników:
Pojemność Waga Format

Podajnik 1: arkuszy: 50
Drukowanie
dwustronne:

Ręczny (z obsługą przez sterownik)

Format: 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), 100 x 150 mm (z odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez), nietypowe: od 76,2 x
101,6 do 215,9 x 355,6 mm

Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 90 – 132 V, 47 – 63 Hz;180 – 264 V, 47 – 63 Hz
Zasilacz: Uniwersalny zasilacz zewnętrzny
Pobór mocy: Maksymalnie 40 W, maksymalnie 24 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 0,4 W (drukarka wyłączona)

Interfejsy Port USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, port PictBridge, gniazdo na kartę pamięci Secure Digital/MultiMediaCard.
Opcjonalnie: Bezprzewodowy adapter do drukarek HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 (Q6273A), bezprzewodowy adapter do
drukarek HP 802.11 b/g (Q6274A)

Panel sterowania 3 przyciski na panelu przednim: Anulowanie, Zasilanie włączone/wyłączone, Wznowienie, 3 diody LED: Ładowanie
akumulatora, Wkład czarny/kolorowy, Zasilanie włączone/wyłączone

Dołączone oprogramowanie HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 340,21 x 163,8 x 80,5 mm (H470) 340,21 x 184,8 x 80,5 mm (H470b) 340,21 x 184,8 x 80,5 mm

(H470wbt) W opakowaniu: 402,8 x 199,9 x 231,9 mm (H470) 402,8 x 199,9 x 231,9 mm (H470b) 407,9 x 225,8 x 231,9 mm
(H470wbt)

Waga Bez opakowania: 2,09 kg (H470) 2,27 kg (H470b) 2,27 kg (H470wbt) ; W opakowaniu: 4 kg (H470) 4,2 kg (H470b) 4,5 kg
(H470wbt)

Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin
Środowisko pracy Temperatura pracy: 0- 55°C, Zalecana temperatura pracy: 15-30°C, Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od 15 do

95%, zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 15-90%, temperatura przechowywania: Od -40°C do 70°C,
wilgotność przechowywania: Wilgotność względna 20-90%, poziom szumów wg ISO 9296: moc dźwięku: LwAd5,1 B(A) (tryb
Best), 6,1 B(A) (tryb Normal), 6,4 B(A) (tryb Fast Draft), ciśnienie dźwięku: LpAm37 dB(A) (tryb Best); 47 dB(A) (tryb Normal); 50
dB(A) (tryb Fast Draft)

Certyfikaty Certyfikacje EMC: Dyrektywa EMC (UE), przepisy FCC (USA), C-Tick (Australia), MoC (Nowa Zelandia), DoC (Kanada), CCC
(Chiny), VCCI (Japonia), MIC (Korea), BSMI (Tajwan) Bezpieczeństwo: Zgodny z IEC 950, na liście bezpieczeństwa UL, zgodny
z EU LVD i EN 60950, aprobata GS, zatwierdzone przez CSA (Kanada), GOST (Rosja), CCC (Chiny), Safety (Tajwan)

ENERGY STAR Tak
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

CB026A Drukarka przenośna HP
Officejet H470, czarny wkład
atramentowy HP 337/129,

trójkolorowy wkład
atramentowy HP 343/135,
instrukcja instalacji na płycie
CD, kabel zasilania, kabel

USB
CB027A Jak w przypadku modelu

H470 plus akumulator
litowy

CB028A Jak w przypadku modelu
H470 plus akumulator

litowy, adapter Bluetooth HP
bt500 i futerał ochronny

Akcesoria
Q6274A Bezprzewodowy adapter

do drukarek HP 802.11
b/g

Q6273A Bezprzewodowy adapter
Bluetooth-USB 2.0 HP

bt500
Q6282A Torba na notebook i

drukarkę przenośną HP
Q6281A Futerał na drukarkę

przenośną HP
C8263A Akumulator litowo-jonowy

HP
C8257A Zasilacz HP do samochodu
C9279A Zasilacz HP Ultra-Slim
CB012A Akumulator i ładowarka HP

Materiały eksploatacyjne
C8765EE Czarny atramentowy wkład

drukujący HP 338 z
atramentem Vivera

C9363EE Trójkolorowy atramentowy
wkład drukujący HP 344 z

atramentami Vivera

Nośniki
C1825A Papier HP Bright White

Inkjet, 90 g/m², A4/210 x
297mm (500 arkuszy)

Serwis i wsparcie
Pakiety serwisowe HP Care Pack:
UG072E — serwis w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym, 3 lata;
HP UG196E — wymiana urządzenia
(czas standardowy), 3 lata; HP
UG245E — usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG245E:
tylko: kraje bałtyckie, Grecja, Polska,
Turcja, Europejskie Rynki Wschodzące,
Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry.
UG072E/UG196E: pozostałe kraje
europejskie).

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych,
nośników i akcesoriów znajduje się na stronie

www.hp.com

    http://www.hp.com.pl
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