
Multifunkční zařízení HP Officejet 4355 – tiskárna, fax,
skener, kopírka

Tiskněte, faxujte, skenujte a kopírujte pomocí tohoto ultrakompaktního
multifunkčního zařízení s podáváním listů. Získejte text v laserové
kvalitě, realistický barevný tisk a kopírování, robustní fax s blokováním
nežádoucích faxů [p1], skenování ve vysoké kvalitě a veškeré pohodlí
vestavěného telefonu.

Vše, co potřebujete – ultrakompaktní čtveřice nástrojů a pohodlí vestavěného telefonu.
Využijte všech výhod spolehlivého multifunkčního zařízení s podáváním listů, které kromě rychlého tisku, faxování a
kopírování poskytuje také vynikající funkce skenování – a pohodlí vestavěného telefonu. Lehký ultrakompaktní design se
sklopným zásobníkem znamená, že se toto zařízení „čtyři v jednom" vejde i na nejnabitější stoly či police. Pracujte
s rychlostí a efektivitou – tiskněte a kopírujte rychlostí až 20 str./min v černé a 14 str./min v barvách. Ušetřete čas i
peníze s inkoustovými kazetami HP – navrženy k ekonomickému využití inkoustu.

Svou podnikovou komunikaci podpořte tiskem profesionální kvality.
Vytvářejte působivě vyhlížející dokumenty, dopisy a přehledy s textem v laserové kvalitě a v realistických barvách ve
fotografické kvalitě. Využijte pohodlí stolního barevného nebo černobílého kopírování s počítačem nebo bez něj –
s tlačítkem snadné volby ke zvětšování. Archivované dokumenty zachovávají kvalitu textu a barev po desetiletí bez
blednutí [k1]. Pomocí vysoce kvalitního skenování s rozlišením až 1 200 x 1 200 dpi ve 48bitových barvách vytvářejte
digitální kopie důležitých dokumentů.

Zvyšte svou produktivitu pomocí rychlého faxování a pokrokových nástrojů správy.
Využijte možnost spolehlivého barevného nebo černobílého faxování bez PC s faxmodemem 33,6 kb/s, tlačítky snadné
volby a až 100 rychlými volbami. Do automatického podavače dokumentů, jenž umožňuje snadné vícestránkové
faxování, vložte až 20 listů. Mezi rozšířené funkce patří paměť až na 200 stran [k2], s níž nikdy nepřijdete o fax ani
v případě nedostatku inkoustu či papíru, a rozesílání faxů až na 20 míst. Nežádoucí faxy eliminujte pomocí funkce
blokování nežádoucích faxů [k3].

[p1] Vyžaduje službu identifikace volajícího, není součástí dodávky; cenu a smlouvu o poskytnutí služby je nutno sjednat samostatně.
[k1] Na základě předpovědí výrobců papírů vyráběných bez použití kyseliny; údaj o stabilitě barviva při pokojové teplotě byl stanoven na
základě obdobných systémů testovaných dle ISO 11798 a ISO 18909. [k2] Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1
při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti. [k3] Vyžaduje službu
identifikace volajícího, není součástí dodávky; cenu a smlouvu o poskytnutí služby je nutno sjednat samostatně.



Tisk
Technologie tisku Termální inkoustový tisk HP
Displej LCD (dvouřádkový)
Rychlost tisku Typ dokumentu Koncept Normální Nejlepší

Černý text A4: Až 20 str./min Až 7,1 str./min. Až 0,9 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4: až 14 stran za minutu až 2,9 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm
(fotografický papír):

Již za 44 sekund
(s okrajem)

Již za 81 sekund
(s okrajem)

Již za 120 sekund
(s okrajem)

Závisí na typu a režimu tisku, a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitém
softwaru a složitosti dokumentu.

Kvalita tisku Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi, barva: Optimalizované rozlišení až 4 800 x 1 200 dpi v barvě a vstupní rozlišení 1 200 dpi
Bezokrajový tisk Ano (až 10 x 15 cm)
Jazyky tiskárny LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Řezy písma/fonty 8 písem TrueType

Fax Rychlost modemu: 33,6 kb/s
Paměť: Až 200
Barevné faxování: Ano

Rychlá volba: Až 100
Automatické opakované vytáčení: Ano

Faxování s prodlevou: Ano

*Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení
vyžadují delší dobu a spotřebovávají více paměti.

Skenování Rychlost skenování: Barevná fotografie 10 x 15 cm do aplikace Microsoft® Word®: méně než 32 sekund; OCR plné stránky
textu do aplikace Microsoft® Word: méně než 33 sekund; náhled: méně než 18 sekund. (Náhled a rychlost zpracování úloh
byly dosaženy pomocí počítače s procesorem Pentium 4, 1,8 GHz PC s 512 MB RAM, systémem Windows XP a skenováním
přímo do uživatelských aplikací pomocí softwaru HP Director. Rychlosti skenování se mohou měnit podle složitosti dokumentu).
Maximální velikost dokumentu: 216 x 356 mm
Rozlišení: Optické: Až 1 200 dpi; Hardware: Až 1 200 x 1 200 dpi; Rozšířené: Až 19 200 dpi
Typ: Podávání listů; Bitová hloubka: 48bitové; Verze Twain: Verze 1.7; Odstíny šedé barvy (šedá škála): 256

Kopírování
Rychlost kopírování Typ dokumentu Koncept Normální Nejlepší

Černý text A4: Až 20 str./min Až 7,1 kopií/min Až 0,9 kopií/min
Smíšený text/barevná grafika A4: až 14 stran za minutu Až 2,9 kopií/min Až 0,9 kopií/min
Rozlišení: Černá: 600 dpi; Několik kopií: Až 200; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %

Kapacita tisku Až 1 500 stran za měsíc
Kapacita ADF Standardní, 20 listů
Typy médií Papír (inkoustový, fotografický, běžný), obálky, fólie, štítky, karty, média HP Premium, nažehlovací fólie
Automatický senzor pro typ papíru Ne
Velikosti médií Standardní: Papír: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, fólie: A4 210 x 297 mm, obálky: DL 110 x 220

mm, C6 114 x 162 mm, karty: A6 105 x 148 mm, štítky: A4 210 x 297 mm, fotografický papír: 102 x 152 mm (předřezaný),
vlastní: 77 x 127 mm až 216 x 356 mm

Max. rozsah hmotnosti médií A4: 70 až 90 g/m²; legal: 75 až 90 g/m²; obálky: 75 až 90 g/m²; karty: až 200 g/m²; fotografický papír: až 240 g/m²
Podávání papíru Standardní: Vstupní zásobník na 100 listů, automatický podavač dokumentů (ADF) na 20 listů
Manipulace s médii/vstup Počet listů: Až 100, Obálky: Až 10, Karty: Až 20, Fólie: Až 25, foto 10 x 15 cm: Až 30
Duplexní tisk Ruční
Napájení Požadavky: Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), uzemněno, Napájení: Externí
Spotřeba energie Maximální: 18 W maximum
Rozhraní a připojení 1 Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)
Paměť 16 MB; Maximální: 16 MB
Dodávaný software Software HP Photosmart Essential
Rozměry (š x h x v) Bez obalu: 426 x 451 x 330 mm (provozní velikost), 426 x 204 x 180 mm (skladovací velikost), včetně obalu: 501 x 242 x 270

mm
Hmotnost Bez obalu: 3,91 kg, včetně obalu: 5,5 kg
Kompatibilita s operačními systémy Windows® 98 SE, 2000 (SP3 nebo vyšší), Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Minimální požadavky na systém Další informace najdete na webu http://www.hp.com/go/all-in-one
Provozní prostředí Další informace najdete na webu http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Ano
Záruka Standardní, limitovaná jednoletá hardwarová záruka. Podmínky záruky a podpory se liší podle produktu, země a místních

právních požadavků.

Technická specifikace
Informace o
objednávání
Q8091A Multifunkční zařízení HP

Officejet 4355, C9351AE HP
21 Černá inkoustová tisková

kazeta, C9352AE HP 22
Tříbarevná inkoustová tisková

kazeta, software HP Photosmart
Essential, průvodce nastavením,

referenční příručka, zdroj
napájení, napájecí kabel,

telefonní kabel

Příslušenství
C6518A HP USB kabel, 2 m

Spotřební materiál
C9351AE HP 21 Černá inkoustová tisková

kazeta
C9352AE HP 22 Tříbarevná inkoustová

tisková kazeta
C8727AE černá inkoustová tisková kazeta

HP č. 27 (10 ml)

média
C6818A Lesklý papír HP Superior Inkjet

Paper 180 Glossy, 180
g/m²/A4/210 x 297 mm/50

listů
Q6592A Matný papír HP Superior Inkjet

Paper 180 Matt, 180
g/m²/A4/210 x 297 mm/100

listů
Q6593A Matný papír HP Professional

Inkjet Paper 120 Matt,
120 g/m², A4/210 x 297 mm,

200 listů
C3832A Transparentní fólie HP Premium

Transparency Film 157 g/m²,
A4/210 x 297 mm/20 listů

Q6559A Štítky HP 70 x 36 mm, A4/210
x 297 mm/100 listů

C5977B Zářivě bílý papír HP Bright
White Inkjet Paper 90 g/m²,
A4/210 x 297 mm/250 listů

CHP910 Papír do kopírovacích zařízení
HP Copy Paper 80 g/m²,

A4/210 x 297 mm/500 listů
CHP210 Papír pro tiskárny HP Printing

Paper 80 g/m², A4/210 x 297
mm/500 listů

Q5437A Lesklý fotografický papír HP
Glossy Photo Paper 210 g/m² –

A4/210 x 297 mm/25 listů
C7891A Lesklý fotografický papír HP

Glossy Photo Paper 210 g/m² –
10 x 15 cm s perforací/20 listů

Q5441A Pololesklý fotografický papír ke
každodennímu použití HP

Everyday Semi-glossy Photo
Paper 175 g/m² – 10 x 15 cm s

perforací/100 listů

služby a podpora
U4790E Výměna následující

pracovní den, k dispozici
v Belgii, České republice,

Dánsku, Finsku, Francii, Irsku,
Itálii, Izraeli, Jižní Africe,

Maďarsku, Německu,
Nizozemsku, Polsku, Portugalsku,

Rusku, Španělsku, Švédsku,
Švýcarsku a Velké Británii;
U4792E Vrácení produktu,

k dispozici v České republice,
Maďarsku, Polsku, Rusku, na

Maltě, v Bulharsku, na
Slovensku, ve Slovinsku,

pro EEM (vznikající evropské
trhy), v Chorvatsku, Rumunsku,
Turecku, Izraeli, Jižní Africe, na

Středním východě, ve Spojených
arabských emirátech, v Egyptě,

Saudské Arábii, v Západní
Africe.

Úplný seznam spotřebních materiálů a příslušenství
naleznete na webu společnosti HP

http://www.hp.com.
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