
Fişa de date

Imprimantă HP Deskjet Ink
Advantage 4675 All-in-One

Imprimare puternică la cost redus – pentru stilul de viaţă
mobil ocupat

Obţineţi productivitate de nivel
avansat şi imprimare la cost redus
prin cel mai simplu mod de a
imprima de la smartphone sau
tabletă.1 Gestionaţi rapid activităţile
cu acest all-in-one cu fax,
alimentator automat de
documente şi wireless2 – plus
cartuşe de cerneală cu preţ redus
de la HP.

Aspecte importante

● Viteză de imprimare: Până la 9,5 ppm ISO
negru (A4); până la 6,8 ppm ISO color (A4)

● Manipularea hârtiei: Tavă de intrare de 100
coli, alimentator automat de documente
(ADF) de 35 coli, tavă de ieşire de 25 coli

● Conectivitate: 1 USB 2.0 de mare viteză
standard; 1 Wi-Fi 802.11n

● Capabilitate de fax: Da

Imprimare simplă de la dispozitivul mobil
● Dispozitivul dorit. Imprimaţi simplu documente şi fotografii de la o varietate de
smartphone-uri şi tablete.1

● Începeţi să imprimaţi şi vă conectaţi rapid, graţie configurării simple de la smartphone,
tabletă sau PC.3

● Conectezi smartphone-ul sau tableta direct la imprimantă şi imprimi simplu, fără a
accesa o reţea.2

● Imprimi de la distanţă fără probleme, utilizând tava de ieşire cu deschidere automată.

Imprimare acasă la cost redus
● Imprimi toate documentele şi fotografiile de calitate necesare, la o valoare deosebită, cu
cartuşele de cerneală HP cu preţ redus.

● Obţii documente de înaltă calitate – de fiecare dată – cu un all-in-one proiectat şi
construit pentru a fi fiabil.

Productivitate pentru birou şi acasă
● Preluaţi controlul asupra activităţilor, cu afişajul simplu de utilizat de 5,5 cm (2,2 inchi) –
doar atingeţi şi lucrul începe.

● Utilizaţi unitatea ADF de 35 de pagini pentru a aborda rapid lucrările cu mai multe pagini.
Imprimarea faţă-verso automată economiseşte hârtie.

● Imprimi fotografii fără chenar la calitate de laborator şi documente de calitate laser chiar
și acasă.

● Gestionaţi activităţile de imprimare şi scanaţi din mişcare cu aplicaţia mobilă gratuită HP
All-in-One Printer Remote.4

Perfect pentru acasă şi pentru biroul de acasă
● Economisiţi spaţiul cu un all-in-one elegant, proiectat pentru a se potrivi unde aveţi
nevoie de el.

● Imprimi în orice încăpere doriţi – fără a cauza întreruperi – utilizând modul silenţios
opţional.



Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 4675 All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii Imprimare, copiere, scanare, fax, foto

Viteză de imprimare Până la 9,5 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 6,8 ppm ISO color (A4)
prima pagină imprimată:În numai 18 s alb-negru (A4, pregătit) ;În numai 20 s
color (A4, pregătit)

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi renderizat (în cazul imprimării de la un computer)
Negru; Până la 4800 x 1200 dpi color optimizat (când se imprimă de la un
computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu 1200 dpi la intrare)

Tehnologie de imprimare HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 3,0 mm; Jos: 3,0 mm; Stânga: 3,0 mm; Dreapta: 3,0
mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 215,9 x 355,6 mm

Limbaje de imprimare HP PCL 3 GUI

Capabilităţi de imprimare Imprimare fără margini: Da (până la 216 x 297 mm)

Număr cartuşe de imprimare 2 (1 negru, 1 tricolor)

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct

Ciclu lunar de funcţionare Până la 1.200 de pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 200–800
(imprimare); 20–100 (scanare)

Detector automat de hârtie Da

Viteză procesor 360 MHz

Ecran LCD monocrom Hi-Res de 5,5 cm (2,2")

Multitasking acceptat Nu

Capabilitate wireless Da, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporat

Conectivitate Standard 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Wi-Fi 802.11n

Capabilităţile reţelei Da, prin wireless 802.11b/g/n integrat

Memorie Standard DDR1 de 64 MB; maxim DDR1 de 64 MB

Setarea copierii Pornire copiere, negru; pornire copiere, color; număr de copii; faţă-verso; tip
hârtie; redimensionare; copiere CI; mai deschis/mai închis; Număr maxim de
copii: 20; Rezoluţie copie: 600 x 300 dpi; Rezoluţie copie, text şi grafică color:
600 x 300 dpi; Redimensionarea copierii: 25 la 400%

Viteză de copiere Până la 7,5 cpm negru ISO (A4), Până la 4 cpm color ISO (A4)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare
scanare: Scanare, copiere, software HP Scan la panoul frontal; Versiune TWAIN:
Versiunea 2.1; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297
mm; Rezoluţie optică de scanare: 1200 ppi

Format fişier scanat TIFF, JPEG, PNG, BMP, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT

Viteză de scanare 4 ppm color; 8 ppmmonocrom (A4)

Suprafaţă scanabilă dimensiune maximă suport: 216 x 297 mm

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri 24 biţi/ 256

transmitere digitală Standard: Scanare către fişier (PDF sau JPG); scanare către e-mail (PDF sau
JPG); scanare de zi cu zi (scanare în PDF)

Fax Da, color

Specificaţii fax Memorie fax: Până la 99 de pagini; Rezoluţie fax: Standard: 1200 x 1200 dpi;
apelare rapidă: Până la 50 de numere; viteză fax: 4 s pentru o pagină

Tipuri suport Hârtie simplă, hârtie foto, hârtie pentru broşuri

Dimensiuni suport acceptat A4; A5; B5; DL; C6; A6; personalizat: Simplex: 76,2 x 127 – 215 x 355
mm; Duplex: 76,2 x 140 mm – 215 x 309 mm

Manipulare suport Capacitate de intrare: Până la 100 de coli; Până la 40 de cartele Plăci; Până la
30 de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 25 de coli, Până la 5 plicuri
maxim: Până la 25 de coli
Imprimare duplex: Automat (standard)
ADF: Standard, 35 coli

Greutate hârtie Acceptat: 64 – 90 g/m²; Recomandabil: A4: 75 – 90 g/m²; plicuri HP: 75 – 90
g/m²; cartele HP: până la 200 g/m²; hârtie foto HP 10 x 15 cm: până la 250
g/m²

Ce se găseşte în cutie F1H97C: Imprimantă HP Deskjet Ink Advantage 4675 All-in-One; cartuş de
cerneală HP 652 Negru (~300 pagini); cartuş de cerneală HP 652 Tricolor
(~125 pagini); CD cu software; pliant de configurare; cablu de alimentare; cablu
telefonic

Consumabile CHP210 Hârtie de imprimat HP - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CHP710 Hârtie de imprimat pentru HP All-in-One - 500 coli/A4/210 x 297 mm
F6V24AE Cartuş de cerneală original HP 652 Ink Advantage Tricolor ~200 pagini
F6V25AE Cartuş de cerneală Ink Advantage original HP 652 Negru ~360 pagini
Q6593A Hârtie Inkjet mată HP Professional - 200 coli/A4/210 x 297 mm

Sisteme de operare compatibile 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

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi sau 64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe
hard disc, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet
Explorer; Windows Vista: 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, unitate
CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8
Mac: Apple® Mac OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8): 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, Internet, USB

Software inclus Software pentru imprimantă HP, actualizare HP, OCR, HP Photo Creations

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 445 x 369 x 190 mm; maxim: 445 x 564 x 198 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 485 x 231 x 445 mm

Greutate imprimantă 6,55 kg

Greutate pachet 7,78 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: 20%–80% RH (fără condensare)

Stocare Temperatură: -40–60 ºC, Umiditate: 20%–80% RH (fără condensare)

Acustică Emisii de putere acustică: Imprimare color, simplex, mod normal, hârtie A4: 6,1
B(A); imprimare monocromă, simplex, mod normal, hârtie A4: 6,4 B(A);
imprimare color, simplex, mod silenţios, hârtie A4: 5,5 B(A); imprimare
monocromă, simplex, mod silenţios, hârtie A4: 5,7 B(A); Emisii de presiune
acustică: 48 dB(A) color; 50 dB(A) monocrom

Putere cerinţe: Tensiune de intrare: 100–240 V c.a., 50/60 Hz, 0,7 A
consum: Până la 15 waţi (imprimare), până la 12 waţi (copiere), 3,45 waţi
(pregătit), 0,65 waţi (repaus), 0,15 waţi (oprit)
tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Certificări CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
301 489-1 v1.9.2:2011; EN 301 489-17 v2.2.1:2012; EN 61000-3-2:2006
+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Directiva EMC 2004/108/EC cu
marcaj CE (Europa)
Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine Fabricat în Thailanda

Garanţie Un an de garanţie limitată pentru hardware; asistenţă Web 24 ore, 7 zile pe
săptămână

Service şi asistenţă UG071E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante
OfficeJet, 3 ani
UG195E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante Officejet, 3
ani
(UG195E: toate ţările/regiunile din EMEA, UG071E: numai în Austria, Belgia,
Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia,
Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia,
Slovacia)

Note de subsol
1 În comparaţie cu majoritatea imprimantelor Inkjet all-in-one pentru consumatori/birouri de domiciliu.; 2 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie conectat direct la semnalul Wi-Fi Direct al unui echipament AiO/unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. În
funcţie de dispozitivul mobil, poate fi necesară, de asemenea, o aplicaţie sau un driver, care sunt gratuite. Pentru detalii, vizitează http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3 Necesită descărcarea aplicaţiei mobile HP All-in-One Printer Remote şi este compatibilă cu
iPhone® 4 şi versiuni ulterioare, iPad® din a 4-a generaţie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® şi dispozitive mobile care utilizează Android™ 4.0.3 sau versiuni ulterioare. Pentru o listă completă de sisteme de operare acceptate, vizitează
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Compatibil cu iPhone® 4 şi versiuni ulterioare, iPad® din a 4-a generaţie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G cu iOS 7 sau versiuni ulterioare şi dispozitive mobile cu Android™ 4.0.3 sau versiuni ulterioare. Caracteristicile
controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Pentru scanare mobilă, dispozitivul trebuie să aibă o cameră de cel puţin 5 megapixeli, cu focalizare automată.

http://www.hp.com/ro
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