
Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet J4580

Usprawnienie pracy — łatwe w obsłudze urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla firm
umożliwia drukowanie, wysyłanie faksów, skanowanie i kopiowanie. Szybsze wykonywanie
zadań dzięki intuicyjnym w użyciu narzędziom, takim jak automatyczny podajnik
dokumentów na 20 arkuszy. Wysoka jakość kolorowych dokumentów i koszt druku jednej
strony niższy nawet o 15% w porównaniu z drukarkami laserowymi1.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet J4580 jest przeznaczone dla użytkowników domowych i bardzo małych firm
wymagających niezawodnego i ekonomicznego urządzenia typu „cztery w jednym” wyposażonego w funkcje zwiększające
wydajność oraz zapewniającego profesjonalną jakość koloru przy niskim koszcie druku jednej strony.

Urządzenie zwiększające produktywność usprawni wykonywanie wielu zadań biznesowych.
Większa wydajność i efektywność w biurze dzięki wszechstronnemu i łatwemu w obsłudze urządzeniu wielofunkcyjnemu.
Drukowanie i kopiowanie z prędkością maksymalnie 28 str./min w czerni oraz 22 str./min w kolorze, automatyczne faksowanie,
skanowanie i kopiowanie wielostronicowych dokumentów za pomocą automatycznego podajnika dokumentów na 20 arkuszy.
Digitalizacja obrazów do wykorzystania w materiałach marketingowych oraz skanowanie dokumentów bezpośrednio do
wiadomości e-mail lub komputera sieciowego. Funkcje faksu obejmują między innymi modem o przepustowości 33,6 Kb/s,
pamięć na 100 stron oraz 99 numerów szybkiego wybierania.

Wysoka jakość kolorowych dokumentów i koszt druku jednej strony niższy nawet o 15% w porównaniu z drukarkami
laserowymi2.
Lepsza inwestycja dzięki możliwości uzyskania doskonałych wydruków kolorowych oraz czarno-białych w przystępnej cenie.
Atramenty HP Officejet zapewniają wysoką jakość kolorowych dokumentów i koszt druku jednej strony niższy nawet o 15% w
porównaniu z drukarkami laserowymi2. Czarne wkłady atramentowe o dużej pojemności HP 901XL Officejet zapewniają 3 razy
więcej wydruków w czerni3. Wysoka jakość przy niskim koszcie druku jednej strony dla wszystkich wydruków wykonanych w
firmie, między innymi codziennej korespondencji, raportów, ulotek i broszur.

Zwiększenie siły oddziaływania materiałów biznesowych — tekst laserowej jakości oraz bogate i żywe kolory.
Drukowanie trwałych dokumentów, faksów i kopii z tekstem laserowej jakości i grafiką w żywych kolorach dzięki atramentom HP
Officejet. Maleńkie krople atramentu HP zapewniają wyraźne szczegóły na materiałach marketingowych. Drukowanie zdjęć z
marginesami lub bez w formacie do A4. Najwyższa jakość dokumentów i krótki czas schnięcia wydruków dzięki papierom z
logo ColorLok. Najlepsze rezultaty drukowania stron internetowych — funkcja HP Smart Web Printing4 eliminuje problem
obciętych krawędzi.

1W porównaniu z drukarkami laserowymi w cenie poniżej 750 USD; Szczegóły: www.hp.com/go/ojnotes; Koszt druku jednej strony przy użyciu czarnego wkładu HP
901XL Officejet (nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno) i trójkolorowego wkładu HP 901.
2W porównaniu z drukarkami laserowymi w cenie poniżej 750 USD; Szczegóły: www.hp.com/go/ojnotes; Koszt druku jednej strony przy użyciu czarnego wkładu HP
901XL Officejet (nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno) i trójkolorowego wkładu HP 901
3W porównaniu z czarnymi wkładami atramentowymi HP 901 Officejet; Wkład 901 XL nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno; Trójkolorowe
wkłady o dużej pojemności są niedostępne
4Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej.



Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz J4580: jednowierszowy LCD
Typy atramentów Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 28 str./min Do 9 str./min Do 2,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 22 str./min Do 6,5 str./min Do 2,5 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie 26
sekund

W ciągu zaledwie 51 s W ciągu zaledwie 61 s

Prędkość drukowania może być różna w zależności od rodzaju wydruków.
Jakość druku W czerni: Rozdzielczość w czerni do 600 x 600 dpi, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi na

wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 x 1200 dpi
Druk bez marginesów Tak (do 215 x 610 mm)
Języki drukowania HP PCL 3 GUI, PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
Czcionki Brak

Faksowanie Prędkość modemu: 33,6 Kb/s
Pamięć: Do 100 stron
Faksowanie w kolorze: Tak

Szybkie wybieranie: Do 90
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru: Tak
Wysyłanie faksów: 48 adresatów

Opóźnione faksowanie: Tak

W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 przy standardowej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej
rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci.

Skanowanie Rozdzielczość: Optyczny: Do 1200 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 216 x 297 mm
Prędkość skanowania: Funkcja OCR — pełna strona tekstu do dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 50 s; podgląd: mniej niż
27 s (prędkość skanowania zależy od złożoności dokumentu)
Typ: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 10.0;
Technologia skanowania: CIS; Skala szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 28 kopii/min Do 7,6 kopii/min Do 0,8 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 22 kopii/min Do 5,5 kopii/min Do 0,8 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Rozdzielczość optymalizowana do 600 x 1200 dpi na wybranych papierach fotograficznych HP,
rozdzielczość skanowania 600 dpi; Wiele kopii: Do 90; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%

Cykl pracy Do 3000 stron miesięcznie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

Standardowo 20 arkuszy

Nośniki Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty, folie do przeźroczy, nośniki iron-on transfers,
nośniki HP Premium

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Brak

Formaty nośników Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (99 × 210 mm) 130 x
180 mm, 100 x 150 mm (z odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez), nietypowe: od 77 x 127 do 216 x 356 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4, koperty: 70 – 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; papier fotograficzny: do 280 g/m²
Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 100 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 20 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 100, Koperty: Do 15, Karty: Do 40, Folie przezroczyste: Do 25, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 40
Drukowanie dwustronne Brak (nie obsługuje)
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: Do 17 W (moc maksymalna), do 9,6 W (drukarka aktywna/drukowanie), do 3 W (tryb gotowości), do 2,8 W

(tryb uśpienia), do 0,4 W (drukarka wyłączona)
Interfejsy Hi-Speed USB – zgodny ze specyfikacją USB 2.0
Pamięć Standardowo: 16 MB; Maksymalnie: 16 MB
Dołączone oprogramowanie Centrum obsługi HP, HP Smart Web Printing, oprogramowanie OCR firmy I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, pasek narzędzi

Yahoo! dostosowany do potrzeb HP, HP Photosmart Essential 2.5, Shop for HP Supplies
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 434 x 402 x 217 mm, w opakowaniu: 475 x 250 x 345 mm
Waga Bez opakowania: 5,9 kg, w opakowaniu: 7,64 kg
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach.
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9; Mac

OS X v10.4.x; Mac OS X v10.5 
ENERGY STAR Tak
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
CB780A Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet J4580, czarny wkład
atramentowy HP 901,

trójkolorowy wkład atramentowy
HP 901, oprogramowanie i

instrukcja obsługi drukarki na
płycie CD, zasilacz i kabel

zasilania

Materiały eksploatacyjne
CC653AE Czarny wkład atramentowy HP

901 Officejet
CC654AE Czarny wkład atramentowy HP

901XL Officejet
CC656AE Trójkolorowy wkład atramentowy

HP 901 do drukarek Officejet

nośniki
CHP110 Papier HP Office, 80 g/m²,

A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)
Q6593A Papier HP Professional Inkjet 120,

matowy,
120 g/m²/A4/210 x 297 mm,

200 arkuszy
C6818A Papier HP Superior Inkjet 180,

błyszczący, 180 g/m²/A4/210 x
297 mm (50 arkuszy)

CHP150 Papier HP Home and Office, 80
g/m², A4/210 x 297 mm (500

arkuszy)

Serwis i wsparcie
UG071E HP Care Pack, wymiana

urządzenia w następnym dniu roboczym, 3
lata

UG195E HP Care Pack, wymiana
urządzenia (standardowy cykl obsługi), 3

lata
UG244E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG244E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,

Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,
Czechy, Słowacja, Węgry. UG071E:
pozostałe kraje europejskie. UG195E:
pozostałe kraje europejskie + Grecja,
Polska, Słowacja, Węgry, Czechy).

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.pl
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