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Urządzenia wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage
4615 All-in-One są przeznaczone dla użytkowników
biznesowych, którzy chcą drukować więcej mniejszym
kosztem — przy użyciu niedrogiego urządzenia,
oferującego intuicyjne narzędzia do kopiowania,
skanowania i faksowania.

● Oszczędność energii do 40% — możliwość skonfigurowania urządzenia w celu

włączania lub wyłączania zgodnie z harmonogramem włączania i wyłączania.1
● Przeglądanie i przechowywanie faksów w wersji elektronicznej pozwala oszczędzić

papier.

Certyfikat ENERGY STAR®
1 W obliczeniach oszczędności energii przyjęto, że urządzenie jest wyłączone
przez 12 godzin w ciągu dnia roboczego oraz przez 48 godzin w weekend.
Obniżone zużycie energii zostało porównane z modelem typowego użycia
dziennego, który zakłada, że urządzenie pozostaje wyłączone w nocy i przez
weekend.
Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Informacje na ten
temat znajdują się na naszej stronie internetowej.

1
W porównaniu z drukiem przy użyciu innych wkładów atramentowych HP Deskjet. Na podstawie porównania opublikowanej wydajności oryginalnych wkładów HP 364/HP 178 do

oryginalnych wkładów HP 655, 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 można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Wyniki dla innych wkładów będą inne.
2

Wyniki oparte na danych IDC dotyczących dostaw produktów do drukarek atramentowych w roku 2011.
3

Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research Inc. lub HP Image Permanence Labs. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/printpermanence.

Zrób więcej mniejszym kosztem — nawet dwa razy
więcej stron za tę samą cenę.1

● Profesjonalne wydruki można uzyskać niskim kosztem —
nawet dwa razy więcej stron za tę samą cenę.1

● Drukuj ulotki i inne materiały biznesowe, twórz szybkie
kopie i skany oraz wysyłaj faksy.

● Drukuj, korzystając z ekonomicznych osobnych wkładów
atramentowych; każdy wkład można wymieniać
osobno, dopiero gdy jest to konieczne.

● Urządzenie oferuje ekonomiczny i niezawodny
mechanizm drukarek HP Deskjet — najpopularniejszej
marki drukarek na świecie od ponad 20 lat.2

Większa efektywność dzięki szerokiej gamie
łatwych w obsłudze narzędzi, które podnoszą
wydajność.
● Zrób więcej w tym samym czasie — skanowanie,

kopiowanie lub faksowanie dokumentów
wielostronicowych przy użyciu wygodnego
automatycznego podajnika dokumentów na 35 arkuszy.

● Usprawnij procesy biznesowe dzięki możliwości
skanowania i faksowania do komputera bezpośrednio z
urządzenia wielofunkcyjnego.

● Korzystaj z prostego połączenia z komputerem i
szybkich transferów danych przez złącze USB 2.0.

● Drukowanie codziennych dokumentów w wysokiej
jakości z prędkością ISO — do 8 str./min w czerni i 7,5
str./min w kolorze.

Twórz profesjonalnej jakości dokumenty i zdjęcia
w prosty i niezawodny sposób.
● Dostęp do narzędzi służących do drukowania oraz

kopiowania — i nie tylko — przy użyciu wyraźnego
wyświetlacza graficznego oraz intuicyjnych
przycisków.

● Drukuj szybkoschnące dokumenty i profesjonalnej
jakości zdjęcia z ramkami lub bez, które nawet po
latach będą wyglądać jak nowe.3

● Drukuj do samej krawędzi papieru w przypadku zdjęć
bez ramek, ulotek i innych atrakcyjnych materiałów
biznesowych.
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DANE TECHNICZNE
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz Graficzny wyświetlacz monochromatyczny o przekątnej 5 cm
Oprogramowanie Oprogramowanie do drukarki HP, pasek narzędzi Microsoft, aktualizacja HP,

zakup materiałów eksploatacyjnych w Internecie
Standardowe podłączenia Szybkie złącze USB 2.0, telefon
Zgodność karty pamięci Brak
Standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3
Rozdzielczość druku W czerni (best): Do 1200 x 600 dpi; Kolor (best): Druk na wybranych

papierach fotograficznych HP z maksymalną rozdzielczością optymalizowaną
4800x1200 dpi przy rozdzielczości wejściowej 1200x1200 dpi

Prędkość druku Czarny (ISO): Do 8 str./min; Kolorowy (ISO): Do 7,5 str./min
Możliwości drukarki Druk bez marginesów: Tak (do 216x297 mm)

Obsługiwane drukowanie bezpośrednie: Brak
Obciążalność Miesięcznie, A4: Do 3000 stron
Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

150–600

Rozdzielczość faksu W czerni (standard): 200 x 200 dpi
Szybkość faksu 4 sekund na stronę
cechy faksowania Faksowanie: Tak, kolor; Automatyczne powtarzanie numeru: Tak; Opóźnione

wysyłanie faksów: Tak; Wysyłanie faksów: 48
Szybkość skanowania Szybkość skanowania (ADF, A4): Do 2,8 str./min (200 ppi, w czerni/w kolorze);
Typ skanera/Technologia Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; CIS
Tryby skanowania Panel przedni (skanowanie i kopiowanie) lub Centrum obsługi HP
Format pliku skanowania Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif), PDF (.pdf), Searchable PDF

(.pdf), Text (.txt), Rich Text (.rtf).
Rozdzielczość skanowania Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi
Maksymalny format skanowania 216 x 297 mm
Skanowanie (automatyczny podajnik
dokumentów)

Jednostronne

Głębia bitowa/Poziomy skali szarości 24-bitowa; 256
Rozdzielczość kopiowania Tekst i grafika w czerni: Do 300 x 300 dpi; Kolor: Do 600 x 600 dpi
Prędkość kopiowania Czarny (ISO): Do 6 kopii/min; Kolorowy (ISO): Do 5,5 kopii/min
Maksymalna liczba kopii Do 99 kopii
Skala zmiany rozmiarów w kopiarce 25 do 400%
Nośniki Zwykły papier; Papier HP Premium; Papier HP Premium Presentation, matowy;

Inny papier do drukarek atramentowych; Papier fotograficzny HP Premium Plus;
Papier fotograficzny HP Premium Photo; Papier fotograficzny HP Advanced;
Papier HP Photo do użytku na co dzień (fotograficzny), matowy; Papier HP Photo
do użytku na co dzień, błyszczący; Inny papier fotograficzny; Nośniki HP
Iron-on; Inny papier specjalny; Błyszczące karty okolicznościowe; Matowe karty
okolicznościowe; Papier HP Brochure & Flyer, matowy; Papier HP Brochure and
Flyer, błyszczący

Obsługiwane formaty nośników A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); B5JIS (182 x 257 mm); Koperta: DL
(110 x 220 mm), C5 (162 x 229 mm)

Obsługiwana gramatura nośników Podajnik 1: 60 do 105 g/m² (zwykły papier); 220 do 250 g/m²
(fotograficzny)*; 75 do 90 g/m² (koperta); 163 do 200 g/m² (karton).
*Obsługiwane są również papiery fotograficzne: HP Premium Plus Photo do 300
g/m² oraz HP Everyday Photo do 200 g/m².

Standardowy podajnik papieru Podajnik na 80 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35
arkuszy; Odbiornik na 20 arkuszy;
Opcja druku dwustronnego: Brak; Podajnik kopert: Tak, 15; Standardowe
podajniki papieru: 1; Pojemność podajników: Maksymalna pojemność
podajników: Do 80 arkuszy, Do 20 arkuszy folie, Do 15 kopert
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 20 arkuszy

Minimalne wymagania systemowe PC: Microsoft® Windows® 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64);
2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd CD-ROM/DVD lub połączenie
z Internetem; port USB; Internet Explorer; Windows Vista®: procesor 32-bitowy
(x86) lub 64-bitowy (x64), 800 MHz; 2 GB wolnego miejsca na dysku
twardym; napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; port USB; Internet
Explorer; Windows® XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy (tylko wersja
32-bitowa): Dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub inny zgodny;
233 MHz lub szybszy; 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd
CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; port USB; Internet Explorer 6 lub
nowszy; Mac OS X v10.5.8, v10.6 lub v10.7: Procesor PowerPC G4, G5, lub
Intel® Core™; 900 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd
CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; port USB; Linux (więcej informacji na
stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 lub v10.7: Procesor PowerPC G4, G5, lub
Intel® Core™; 900 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd
CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Port USB

Zgodne systemy operacyjne Microsoft® Windows® 7 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Vista®
(32-bitowy/64-bitowy); Windows® XP (32-bit), wersja Professional i Home; Mac
OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux (więcej informacji na stronie
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certyfikat ENERGY STAR® Tak

Zasilanie Typ zasilacza: Wewnętrzny
Zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy: Maksymalnie 15,1 W (druk), maksymalnie 4,5 W (tryb
gotowości), maksymalnie 2,1 W (tryb uśpienia)

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 448 x 352 x 207 mm
Waga produktu 6,27 kg
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All-in-One; Startowe wkłady atramentowe HP 655 w kolorach czarnym,
błękitnym, purpurowym i żółtym; koszyk; kabel zasilania; płyta CD z
oprogramowaniem; kabel telefoniczny; plakat instalacyjny; skrócona instrukcja
obsługi.

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

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach
Materiały eksploatacyjne CZ109AE Czarny wkład atramentowy HP 655

Średnia wydajność kasety z tonerem 550 stron
CZ110AE Błękitny wkład atramentowy HP 655
Średnia wydajność kasety z tonerem 600 stron
CZ111AE Purpurowy wkład atramentowy HP 655
Średnia wydajność kasety z tonerem 600 stron
CZ112AE Żółty wkład atramentowy HP 655
Średnia wydajność kasety z tonerem 600 stron
C6818A Papier HP Professional Inkjet, błyszczący, 50 ark./A4/210x297 mm
Q6593A Papier do drukarek atramentowych HP Professional, matowy, 200
ark./A4/210 x 297 mm
CHP210 Papier do drukowania HP — 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/pageyield lub na opakowaniu produktu

Opcje usług i pomocy technicznej UG195E — HP Care Pack, 3 lata, ze standardową wymianą dla drukarek
Officejet (usługa dostępna we wszystkich krajach Europy, Bliskiego Wschodu i
Afryki)
UG071E — HP Care Pack, 3 lata, z wymianą w następnym dniu dla drukarek
Officejet (usługa dostępna w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,
Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Grecji, Polsce, Słowacji i na
Węgrzech).

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP
Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w
informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika
pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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