
Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP
DeskJet Ink Advantage Ultra
4729
Do 3000 stron przy zachowaniu niskich kosztów

Zapewnij sobie wszystko, czego
potrzebujesz. Urządzenie
wielofunkcyjne HP i wkłady
atramentowe o bardzo wysokiej
wydajności zapewniają możliwość
wydruku tysięcy stron w
wyjątkowej jakości. Drukuj w
najłatwiejszy sposób z poziomu
smartfona lub tabletu1. Zachowaj
wyjątkowo niski koszt wydruku na
stronę2.

Najważniejsze wydarzenia

● Prędkość drukowania: Do 7,5 str./min w
czerni wg normy ISO (A4); Do 5,5 str./min w
kolorze wg normy ISO (A4)

● Maksymalna prędkość druku: Drukowanie
z prędkością do 20 str./min w czerni (A4) i 16
str./min w kolorze (A4)

● Łatwa konfiguracja

Uzyskaj więcej wydrukóww niezmiennej jakości HP2

● Do 3000 stron. W zestawie znajdują się dwa czarne wkłady (1500 str.).
● Uzyskuj wydruki o znakomitej jakości. Ten czysty i niezawodny system jest łatwy w

obsłudze, a także pozwala zaoszczędzić czas, papier i pieniądze.
● Poświęcaj mniej czasu na wymianę atramentu. Zyskaj wyjątkowe wydruki dzięki

wykorzystaniu trwałych, oryginalnych wkładów atramentowych HP.
● Program HP Planet Partners umożliwia łatwy recykling oryginalnych wkładów HP –

nigdy nie są wysyłane na wysypiska śmieci ani odsprzedawane3.

Ciesz się łatwym drukowaniem z poziomu urządzeńmobilnych
● Twoje urządzenie, Twój wybór. Łatwe drukowanie dokumentów i zdjęć ze smartfonów i

tabletów4.
● Szybkie rozpoczęcie drukowania i nawiązanie połączenia dzięki łatwej konfiguracji z

poziomu smartfona, tabletu lub komputera4.
● Podłącz smartfona lub tablet bezpośrednio do drukarki i drukuj z łatwością bez

konieczności nawiązywania połączenia z siecią.5
● Zarządzaj zadaniami druku i skanowania w ruchu z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji

mobilnej HP All-in-One Printer Remote.6

Oferuje wspaniałą jakość druku
● Drukowanie codziennych dokumentów z ostrzejszymi liniami, ciemniejszymi obszarami

czarnymi i mniejszą ilością smug na papierach ColorLok®7.
● Najlepsza jakość wydruków. Drukowanie dokumentów w laserowej jakości bez

marginesów – bezpośrednio w domu i w biurze.
● Oryginalne wkłady atramentowe HP umożliwiające drukowanie trwałych kolorowych

zdjęć odpornych na wodę i rozmazywanie, które nie wyblakną nawet po wielu latach8.
● To niezawodne urządzenie wielofunkcyjne zapewnia wydruki wysokiej jakości za każdym

razem.

Wszystko, czego potrzebujesz – natychmiast
● Łatwiejsza realizacja zadań. Panel wyświetlacza z prostymi ikonami do kontrolowania

funkcji drukowania, skanowania i kopiowania.
● Nie musisz czekać – gotowość urządzenia do pracy tuż po wyjęciu z opakowania oraz

automatyczne łączenie z siecią bezprzewodową.9
● Możliwość skupienia się na pracy. Opcjonalny tryb cichej pracy pomaga zapewnić jak

najmniejszy poziom hałasu.
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Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, funkcje sieciowe

Prędkość druku Do 7,5 str./min ISO w czerni (A4); Do 5,5 str./min ISO w kolorze (A4)

Maks. prędkość druku Do 20 str./min W czerni; Do 16 str./min Kolor

Rozdzielczość druku Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi W czerni; Rozdzielczość optymalizowana do
4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa
1200 dpi

Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet

Obszar drukowania Marginesy wydruku: Górny: 3 mm; Dolny: 3 mm; Lewy: 3 mm; Prawy: 3 mm;
Maksymalny obszar zadruku: 216 x 355 mm

Języki drukowania HP PCL 3 GUI

Możliwości drukarki Druk bez marginesów: Tak, do 210 x 297 mm (A4)

Liczba wkładów drukujących 2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Możliwość drukumobilnego HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing

Normatywnymiesięczny cykl pracy Do 1000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 200 do 400

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Tak

Wyświetlacz 7-segmentowy wyświetlacz ikonowy

Obsługiwana wielozadaniowość Nie

Możliwość pracy bezprzewodowej Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

Sieci i łączność Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0

Możliwości pracy w sieci Tak, przez wbudowany moduł bezprzewodowy 802.11b/g/n

Pamięć Standardowo Zintegrowana; maksymalnie Zintegrowana

Cechy inteligentnego oprogramowania
drukarki

Manualny druk dwustronny

Ustawienia kopiarki Automatyczne powiększanie; Maksymalna liczba kopii: Do 9 kopii;
Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600x300 dpi; Rozdzielczość kopiowania,
kolorowy tekst i grafika: Maks. 600x300 dpi; Skala zmiany rozmiarów w
kopiarce: 25 do 200%

Prędkość kopiowania Do 6,5 kopii/min czarny ISO (A4), Do 3,5 kopii/min kolorowy ISO (A4)

Dane techniczne skanera Tryby skanowania: Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Photosmart;
Wersja sterownika Twain: Wersja 2.1; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do
1200 dpi

Format pliku skanowania TIFF, JPEG, PNG, BMP, PDF

Głębia bitowa/poziomy skali szarości 24-bitowa/ 256

cyfrowe wysyłanie Standardowo: Nie

typy papieru Papier zwykły, matowy papier broszurowy, błyszczący papier broszurowy,
papier fotograficzny, koperty oraz inny specjalistyczny papier do drukarek
atramentowych

rozmiary nośników wspierany A4; B5; A6; Koperta DL

obsługa nośników Pojemność podajników: Do 60 ark.; Do 20 kart Karty; Do 20 arkuszy papier
fotograficzny
Pojemność wyjściowa: Do 25 ark., Do 5 kopert
maksymalnie: Do 25 ark.
Drukowanie dwustronne: Ręczny (z obsługą przez sterownik)

Gramatura papieru wspierany: A4: Od 60 do 90 g/m²; Koperty HP: Od 75 do 90 g/m²; Karty HP: do
200 g/m²; Papier fotograficzny HP 10 x 15 cm: do 300 g/m²; Zalecane: 75
g/m²

Zawartość opakowania F5S66A: Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729;
Dwa czarne wkłady atramentowe HP 46 (2 × ok. 1500 stron); Trójkolorowy
wkład atramentowy HP 46 (ok. 750 str.); Płyta CD z oprogramowaniem; Arkusz
instalacyjny; Przewód zasilający; Przewód USB

Materiały eksploatacyjne CZ637AE Oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 46 Ink Advantage Ok. 1500
stron
CZ638AE Oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy HP 46 Ink Advantage Ok.
750 stron
F6T40AEWkłady HP 46 Ink Advantage (3 szt.) 2 czarne/1 trójkolorowy

Zgodne systemy operacyjne Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X
v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Minimalne wymagania systemowe Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB
wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z
Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko wersja
32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub
połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8
Mac: Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion
(v10.8); 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Internet; USB

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Printer, HP Update, HP Photo Creations

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) Minimalnie: 438 x 310 x 158 mm; maksymalnie: 438 x 553,5 x 256,6 mm

Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.) 475 x 192 x 354 mm

Masa drukarki 4,17 kg

Waga z opakowaniem (brutto) 5,09 kg

Środowisko pracy Temperatura: od 5 do 40ºC, Wilgotność: Wilgotność wzgl. 20–80%

Archiwizacja danych Temperatura: od -40 do 60ºC, Wilgotność: Wilgotność względna od 5 do 90%
(bez kondensacji)

Akustyka Moc dźwięku: 6,0 B(A); Ciśnienia emisji akustycznych: 48 dB

Zasilanie wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
zużycie: 10 W (maks.), 0,07 W (urządzenie wyłączone), 2,1 W (tryb gotowości),
0,88 W (tryb uśpienia)
typ zasilacza: Wbudowany zasilacz

certyfikacje CISPR 22:2008/EN 55022:2010 klasa B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; GOST (Rosja)
Certyfikat ENERGY STAR®: Tak

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt z usługą pomocy przez Internet
dostępną 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

serwis i wsparcie UG062E – HP Care Pack dla urządzeń wielofunkcyjnych z wymianą urządzenia
w następnym dniu przez 3 lata
UG187E – HP Care Pack dla urządzeń wielofunkcyjnych z wymianą urządzenia
w trybie standardowym przez 3 lata
(UG062E: tylko Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia,
Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG187E: wszystkie kraje
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)

Przypisy
1 W porównaniu z większością atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych dla klientów indywidualnych/biur prowadzonych w warunkach domowych w cenie < 399 EUR w oparciu o udział w rynku według stanu na listopad 2014 r. na
podstawie informacji dostarczonych przez IDC. Aby skonfigurować drukarkę, należy pobrać aplikację; Wymagana może być rejestracja konta HP ePrint. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Więcej
informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2 Porównanie kosztu jednej strony oparte na wydajności wkładów atramentowych HP 46 i wkładów HP o standardowej pojemności zgodnie z normą ISO/IEC
24711 przy drukowaniu ciągłym. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Dostępność programu
może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/recycle.; 4 Rozwiązanie wymaga pobrania aplikacji HP All-in-One Printer Remote na urządzenia mobilne i jest zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4.
generacji, iPad mini™, iPad Air®, iPod® oraz urządzeniami mobilnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna na stronie hp.com/go/mobileprinting.; 5 Przed rozpoczęciem
drukowania urządzenie mobilne musi być podłączone bezpośrednio do sieci bezprzewodowej urządzenia typu All-in-One lub drukarki z obsługą bezpośrednich połączeń bezprzewodowych. W zależności od urządzenia mobilnego
wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting.; 6 Rozwiązanie jest zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad Air®,
iPod® 5G z systemem iOS 7 lub nowszym oraz z urządzeniami mobilnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Do obsługi skanowania za
pomocą urządzenia mobilnego aparat fotograficzny urządzenia musi mieć rozdzielczość co najmniej 5 megapikseli i funkcję automatycznej regulacji ostrości.; 7 Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez HP z użyciem
oryginalnych atramentów pigmentowych HP oraz papierów ColorLok® w porównaniu z papierem standardowym.; 8 Informacje o wodoodporności oparte na wewnętrznych testach przeprowadzonych przez HP zgodnie z normą ISO 18935 z
użyciem oryginalnych atramentów HP na papierach fotograficznych HP. Dane dotyczące trwałości obrazu opierają się na wykorzystaniu oryginalnych atramentów HP oraz druku na papierze fotograficznym HP. Więcej informacji jest
dostępnych na stronie hp.com/go/printpermanence.; 9 Technologia HP Auto Wireless Connect może nie być dostępna we wszystkich konfiguracjach systemowych. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków fizycznych i
odległości od punktu dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej jest zgodny tylko z routerami 2,4 GHz. Informacje na temat zgodności są dostępne na stronie hp.com/go/autowirelessconnect.

http://www.hp.com/pl
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