Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP DeskJet Plus 4120 Allin-One
Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Απίστευτη απλότητα.

Όλες οι λειτουργίες. Σε οικονομικότερο κόστος.
Εκτυπώστε, σαρώστε και αντιγράψτε καθημερινά
έγγραφα με έναν αυτόματο τροφοδότη 35
σελίδων και ασύρματη λειτουργία που σας χαρίζει
ξεγνοιασιά.1 Εύκολη εγκατάσταση με την
εφαρμογή HP Smart που σας επιτρέπει να
στέλνετε ακόμα και φαξ.2
Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφάλειας. Προορίζεται
αποκλειστικά για χρήση με δοχεία με αυθεντικό ηλεκτρονικό
κύκλωμα της HP. Δοχεία με τροποποιημένο ηλεκτρονικό κύκλωμα
ή ηλεκτρονικό κύκλωμα που δεν είναι της HP ενδέχεται να μην
λειτουργούν, και εκείνα που λειτουργούν τώρα μπορεί να μην
λειτουργούν στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Επισημάνσεις
Περιλαμβάνονται 3 μήνες δοκιμής του Instant Ink3,4,5
Εκτύπωση. Αντιγραφή. Σάρωση. Αποστολή φαξ από φορητή
συσκευή.
Ταχύτητα εκτύπωσης 8,5 ασπρόμαυρες/5,5 έγχρωμες σελ./
λεπτό
Περιέχει περισσότερο από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό9
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 35 φύλλων
Δίσκος εισόδου 60 φύλλων
Αξιόπιστη συνδεσιμότητα με dual band Wi-Fi δκαι αυτόματη
επαναφορά + Bluetooth® 4.2
Δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας και συμβατότητα με την
εφαρμογή HP Smart2

Πρόσθετες δυνατότητες για να κάνετε ακόμα περισσότερα
Εργαστείτε γρήγορα και έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα: ο αυτόματος τροφοδότης
35 σελίδων σας βοηθά να ολοκληρώνετε άμεσα τις εργασίες σάρωσης και
εκτύπωσης.
Διεκπεραιώστε εύκολα τις εργασίες σας και εξασφαλίστε περισσότερα από μία
συσκευή – εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή.
Εκτυπώστε, σαρώστε και αντιγράψτε καθημερινά έγγραφα από το smartphone,
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HP Smart.2
Εξοικονομήστε χρόνο στέλνοντας φαξ κινητού από το smartphone, το tablet ή τον
υπολογιστή σας για 24 μήνες, με την εφαρμογή HP Smart.2
Απλή εγκατάσταση. Απλή εκτύπωση.
Ξεκινήστε άμεσα με το απλό μενού εγκατάστασης που σας καθοδηγεί σε κάθε
βήμα, με την εφαρμογή HP Smart.2
Εξασφαλίστε μεγαλύτερο εύρος, πιο γρήγορες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις χάρη
στο dual-band Wi-Fi® με αυτόματη επαναφορά.1
Συνδεθείτε εύκολα με Bluetooth® και ξεκινήστε άμεσα την εκτύπωση από το
smartphone ή το tablet σας.3
Συνδεθείτε και αρχίστε να εκτυπώνετε. Συνδέστε εύκολα τον εκτυπωτή με τον
υπολογιστή σας με την ενσωματωμένη θύρα USB.4
Ποιότητα στην οποία μπορείτε να βασίζεστε
Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP παρέχουν ευκρινές κείμενο και ζωηρά γραφικά για
όλα τα καθημερινά έγγραφα και φωτογραφίες σας.
Εκτυπώστε περισσότερες σελίδες και αλλάξτε δοχεία λιγότερο συχνά, με τα
αυθεντικά δοχεία υψηλής απόδοσης HP.5
Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP εξασφαλίζουν ευκρινές κείμενο και ζωντανά
γραφικά για όλα τα καθημερινά έγγραφα και τις φωτογραφίες σας.
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Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή φαξ από φορητή
συσκευή

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (πρώην OS X), macOS High
Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μαύρο (A4, ISO): Έως 8,5 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO): Έως
5,5 σελ/λεπτό; πρόχειρη μαύρο (A4): Έως 20 σελ./λεπτό;
πρόχειρη έγχρωμη (A4): Έως 16 σελ./λεπτό

Εκτύπωση πρώτης σελίδας

Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 15 δευτερόλεπτα; έγχρωμη
(A4, ετοιμότητα): Σε 19 δευτερόλεπτα;

Windows: Windows 10, 7: Επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64
bit (x64), διαθέσιμος χώρος 2 GB στον σκληρό δίσκο, σύνδεση
στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer.
Mac: MacOS Sierra v10.12 (παλαιότερα OS X), macOS High Sierra
v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15,
διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, πρόσβαση στο
Internet.

Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi;
Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως
4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με
επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου
1.200 dpi);

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Λογισμικό εκτυπωτή HP, διαθέσιμο στο διαδίκτυο

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 428 x 332 x 200 mm;
Μέγιστη: 428 x 579 x 261 mm (προέκταση εξόδου πλήρως
ανοιγμένη);

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

475 x 242 x 405 mm

Βάρος εκτυπωτή

4,82 kg

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 1000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού:
100 έως 300

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

HP PCL 3 GUI HP PCLm (Εφαρμογές HP/UPD) URF (AirPrint)

Βάρος πακέτου

6,19 kg

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης: άνω: 3 mm, Κάτω: 12,7 mm, αριστερά:
3 mm, δεξιά: 3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 215 x 355
mm

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 έως 40°C
Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Συνθήκες αποθήκευσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια

Όχι

Θερμοκρασία: -40 έως 60°C
Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Αριθμός αναλώσιμων

2 (μαύρης μελάνης και τριών χρωμάτων)

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,4 B(A)

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Όχι

Ισχύς

Συμβατότητα κάρτας μνήμης

Όχι

Εκτύπωση διπλής όψης

Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)

Ταχύτητα αντιγραφής

Μαύρο (A4, ISO): Έως 6 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO):
Έως 3 αντίγραφα/λεπτό

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3Hz);
Κατανάλωση: 1,0 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,1 Watt
(απενεργοποίηση), 0,1 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση);
Τύπος τροφοδοτικού: εσωτερικό;

Πιστοποιήσεις

Προδιαγραφές αντιγραφικού

Αυτόματη μεγέθυνση; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9
αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 300 x 300 dpi

Ταχύτητα σάρωσης

Κανονική (Α4): Δεν ισχύει; Διπλής όψης (Α4): Δεν ισχύει

EN 55032:2015/CISPR 32:2015 κλάση B, EN 55024:2010/CISPR
24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-32:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 610003-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17
V3.1.1:2017

Μορφή αρχείων σάρωσης

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Λειτουργίες εισόδου
σάρωσης: Σάρωση μέσω της πρόσοψης; Έκδοση Twain: Έκδοση
2.1; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x
297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Πίνακας ελέγχου

Περιοχή σάρωσης

Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm;

Οθόνη σταθερών εικονιδίων, 7 κουμπιά (Ενεργοποίηση,
Ακύρωση εργασίας, Συνέχεια, Πληροφορίες, Ασύρματη
λειτουργία, Έγχρωμη αντιγραφή και Ασπρόμαυρη αντιγραφή), 5
ενδεικτικές λυχνίες LED (Ενεργοποίηση, επίπεδα μελάνης, Wifi,
Συνέχεια και Πληροφορίες).

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit / 256

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ψηφιακή αποστολή

Βασική: Όχι;

Προδιαγραφές φαξ

Ανάλυση φαξ: Βασική: 150 x 150 dpi; Ποιοτική: 150 x 150 dpi;

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού φαξ

Αποστολή φαξ κινητού ενεργοποιημένη (μέσω της εφαρμογής
HP Smart); Επιλογή για την προσθήκη αρχείων από τα αρχεία/
τις φωτογραφίες του τηλεφώνου σας; Σάρωση μέσω κάμερας ή
σαρωτής εκτυπωτή; Επιλογή για εύκολη προσθήκη
συνοδευτικής σελίδας και αποθήκευση του προτύπου της
συνοδευτικής σελίδας; Πρόσβαση στο ιστορικό φαξ για
προβολή όλων των φαξ που έχουν σταλεί και των προχείρων;
Δυνατότητα επεξεργασίας και επανάληψης αποστολής φαξ από
το ιστορικό; Εύκολη εκτύπωση επιβεβαίωσης φαξ

3XV14B: Εκτυπωτής HP DeskJet 4120 All-in-One; Αρχικό δοχείο
μαύρης μελάνης HP 305; Αρχικό δοχείο τριών χρωμάτων HP
305; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Οδηγός
εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Καλώδιο τροφοδοσίας. Για
πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της μελάνης και την απόδοση
σελίδων: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Αναλώσιμα

3YM60AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 305
3YM61AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 305
3YM62AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής απόδοσης
HP 305XL
3YM63AE Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων υψηλής
απόδοσης HP 305XL
6ZA94AE 2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρης
μελάνης/τριών χρωμάτων υψηλής απόδοσης HP 305XL

Επισκευή και υποστήριξη

UG187E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG062E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη
ημέρα για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
UG235E HP Care Pack για 3 έτη με υποστήριξη επιστροφής
στην αποθήκη για πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
(UG187E - διαθέσιμος σε όλες τις χώρες της EMEA εκτός από τις
εξής: Μέση Ανατολή, Αδριατική, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ,
Σλοβενία, Τουρκία, UG062E - διαθέσιμος σε Αυστρία, Βέλγιο,
Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,
Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, UG235E - διαθέσιμος
σε Αδριατική, Αφρική, CIS, EEM, Ισραήλ, Μέση Ανατολή,
Ρουμανία, Νότια Αφρική, Τουρκία)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης
και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και
τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις
βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη
χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/support.

Ταχύτητα επεξεργαστή

180 MHz

Συνδεσιμότητα

Βασική: 1 Hi-Speed USB 2.0;

Ασύρματη λειτουργία

Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Εφαρμογή HP Smart Apple AirPrint™ Πιστοποίηση Mopria™

Δυνατότητες δικτύου

Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Σκληρός δίσκος

Όχι

Μνήµη

Βασική: 86 MB; Μέγιστη: DDR1 512 MB 160 MB flash

Αριθμός δίσκων χαρτιού

Βασική: 1; Μέγιστη: 1

Τύποι μέσων

Απλό χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, χαρτί μπροσούρας, φάκελοι
και άλλα ειδικά χαρτιά inkjet

Μέγεθος μέσων

Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A4, B5; A6; φάκελος DL

Χωρητικότητα εισόδου

Βασική: Έως 60 φύλλα
Μέγιστη: Έως 60 φύλλα
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων

Χωρητικότητα εξόδου

Βασική: Έως 25 φύλλα
Φάκελοι: Έως 5 φάκελοι
ετικέτες: Έως 10 φύλλα
Κάρτες: Έως 20 κάρτες
Μέγιστη: Έως 25 φύλλα

Υποσημειώσεις
1 Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερα: hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Υποστηρίζει συχνότητες 5,0 GHz και 2,4 GHz που

χρησιμοποιούν μέχρι και 12 μη αλληλοκαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο 3 μη αλληλοκαλυπτόμενων καναλιών μόνο για τη συχνότητα 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 mbps). Απαιτείται
πρόσβαση στο Internet η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
2 Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: http://hp.com/go/mobileprinting. Ορισμένα χαρακτηριστικά/λογισμικά διατίθενται μόνο στα αγγλικά. Απαιτείται πρόσβαση στο
Internet η οποία διατίθεται ξεχωριστά. Οι δυνατότητες φαξ αφορούν μόνο την αποστολή φαξ. Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://hpsmart.com/mobile-fax.
3 Η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει το Bluetooth v4.2+ και να είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη και ανοιχτή μια εφαρμογή εκτύπωσης για φορητές συσκευές, όπως το HP ePrint ή το HP Smart. Η φορητή συσκευή
πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 1,5 μέτρων από τον εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/bleprinting. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP κατόπιν
άδειας.
4 Δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο USB. Διατίθεται ξεχωριστά.
5 Σε σύγκριση με τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP τυπικής χωρητικότητας. Τα δοχεία μελάνης υψηλής απόδοσης δεν περιλαμβάνονται. Διατίθενται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες: http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Αποτελούνται από περισσότερο από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό κατά βάρος.
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