
Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart
C4480

Doskonałe zdjęcia, dokumenty i strony internetowe, a także możliwość kopiowania i
skanowania za pomocą jednego niedrogiego urządzenia. Drukowanie pięknych zdjęć bez
komputera, szybkie kopiowanie kolorowych dokumentów i skanowanie ważnych materiałów
do komputera. Wszystko to i wiele więcej.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C4480 zostało zaprojektowane dla osób, które chcą mieć możliwość drukowania
dowolnych materiałów, np. dokumentów, stron internetowych i zdjęć, oraz cenią sobie możliwość skanowania i kopiowania za
pomocą tego samego niewielkiego rozwiązania.

Jedno wszechstronne urządzenie służy do drukowania, skanowania oraz kopiowania dokumentów i zdjęć.
Nie ograniczaj się do drukowania — to niewielkie urządzenie wielofunkcyjne umożliwia także skanowanie i kopiowanie. Wybór
wszechstronnego rozwiązania nie musi oznaczać niższej jakości. Atramenty HP Vivera umożliwiają drukowanie laserowej jakości
dokumentów oraz zdjęć jakości studyjnej. Opcjonalny zestaw 6 atramentów 1 zapewnia uzyskanie profesjonalnych zdjęć.
Szybkie kopiowanie z prędkością do 30 str./min w czerni i 23 str./min w kolorze. Dzięki skanerowi dokumenty i zdjęcia można
przekształcić w pliki cyfrowe, aby łatwiej je udostępniać i przechowywać.

Niedrogie urządzenie wielofunkcyjne zapewnia wiele korzyści i szeroki wybór wkładów atramentowych.
To urządzenie wielofunkcyjne jest niedrogie i wydajne oraz łączy w sobie kilka przydatnych funkcji. Wkłady atramentowe HP
opracowano z myślą o wydajnym używaniu atramentu i oszczędności pieniędzy. Istnieje możliwość wyboru nowych wkładów
najlepiej spełniających dane potrzeby, np. wkładów o dużej pojemności1 zapewniających uzyskanie trzykrotnie większej liczby
wydruków2 i wygodę związaną z rzadszą wymianą wkładów. Produkt zgodny z normą Energy Star zapewni niskie koszty
eksploatacji.

Przekonaj się, jak wiele można zrobić dzięki łatwym w użyciu technologiom HP.
Wszystkie funkcje tego urządzenia wielofunkcyjnego HP zostały zaprojektowane pod kątem łatwiejszego wykonywania zadań.
Chcesz wydrukować zdjęcia bez włączania komputera? Wystarczy włożyć kartę pamięci i na wyświetlaczu o przekątnej 3,8 cm
wybrać zdjęcia, które mają zostać wydrukowane. Drukujesz dużo stron internetowych? Funkcja HP Smart Web Printing
dostosowuje ich rozmiar do formatu papieru. Czujnik automatycznie rozpoznający rodzaj papieru optymalizuje ustawienia
użytkownika, a dołączone oprogramowanie pomaga w edytowaniu, drukowaniu i udostępnianiu zdjęć. Prościej się nie da.

1 Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno
2 W porównaniu z czarnym wkładem atramentowym HP 350 i trójkolorowym wkładem atramentowym HP 351.



Intensywne i trwałe kolory

Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Wyświetlacz C4480: 3,8 cm wyświetlacz LCD (kolorowy, graficzny)
Typy atramentów Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 30 str./min Do 8,9 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 23 str./min Do 5,3 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie 25
sekund

W ciągu zaledwie 49
sekund

Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.

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

Druk bez marginesów Tak (aż do panoramy, A4 i wiele więcej)
Języki drukowania HP PCL 3 GUI

Skanowanie Rozdzielczość: Optyczny: Do 1200 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 215 x 297 mm
Prędkość skanowania: Kolorowe zdjęcie 10 x 15 cm do dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 48 sekund; Funkcja OCR –
pełna strona tekstu do dokumentu Microsoft® Word: mniej niż 22 sekund; podgląd: mniej niż 13 sekund (prędkość skanowania
zależy od złożoności dokumentu)
Typ: Płaski; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Macintosh: wersja 1.8; Windows®: wersja 1.9;
Technologia skanowania: CIS; Skala szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb draft Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 30 kopii/min Do 7,7 kopii/min Do 0,7 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 23 kopii/min Do 7,7 kopii/min Do 0,7 kopii/min
Rozdzielczość: W czerni: Do 600 dpi; Wiele kopii: Do 50; Powiększenie/zmniejszenie: od 50 do 400%

Cykl pracy Do 1000 stron miesięcznie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

Brak

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia do przeźroczy, etykiety, karty, nośniki HP Premium,
nośniki do nadruków na koszulki

Automatyczny czujnik rozpoznający typ
papieru

Tak

Formaty nośników Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6
(105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, nietypowe: Od 77 x 127 do 215 x 610 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4: 70-90 g/m², koperty HP: 70-90 g/m², karty HP: do 200 g/m², papier fotograficzny HP: do 280 g/m²
Obsługa papieru Standardowo: podajnik na 100 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 100, Koperty: Do 10, Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 20, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 20
Drukowanie dwustronne Brak (nie obsługuje)
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie: Maksymalnie 70 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 7,5 W (tryb gotowości)
Interfejsy USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, czytnik kart pamięci
Pamięć Sloty: 4 gniazda: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card,

xD-Picture Card; Standardowo: 32 MB; Maksymalnie: 32 MB
Dołączone oprogramowanie HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 434 x 290 x 162 mm, w opakowaniu: 470 x 196 x 334 mm
Waga Bez opakowania: 5,06 kg, w opakowaniu: 6,48 kg
Kraj pochodzenia Urządzenie wyprodukowane w Malezji
Obsługiwane systemy operacyjne Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP Home i Professional (32- i

64-bitowe)
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
Q8388B Urządzenie wielofunkcyjne HP

Photosmart C4480, czarny
wkład atramentowy HP 350,

trójkolorowy wkład atramentowy
HP 351, oprogramowanie HP

Photosmart Essential, instrukcja
instalacji, podręczny

przewodnik, zasilacz, kabel
zasilania

Akcesoria
C6520A Kabel HP USB, 3m

Materiały eksploatacyjne
CB335EE Czarny wkład drukujący HP 350 z

atramentem Vivera
CB337EE Trójkolorowy wkład drukujący HP

351 z atramentami Vivera
CB336EE Czarny wkład drukujący HP 350XL

z atramentem Vivera
CB338EE Trójkolorowy wkład drukujący HP

351XL z atramentami Vivera
C9369EE Fotograficzny atramentowy wkład

drukujący HP 348 z atramentami
Vivera

nośniki
Q8691A Papier HP Advanced Photo,

błyszczący, 250 g/m²,
10 x 15 cm bez marginesów, 25

arkuszy
Q5456A Papier HP Advanced Photo,

błyszczący, 250 g/m², A4/210
x 297 mm, 25 arkuszy

CHP710 Papier HP All-in-One Printing, 80
g/m², A4/210 x 297 mm (500

arkuszy)

Serwis i wsparcie
UG062E HP Care Pack, serwis w miejscu
instalacji w następnym dniu roboczym, 3

lata
UG187E HP Care Pack, wymiana

urządzenia (czas standardowy), 3 lata
UG235E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG235E: tylko:

kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,

Czechy, Słowacja, Węgry.
UG062E/UG187E: pozostałe kraje

europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników

i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.pl
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