
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 4355

Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem szczelinowym –
umożliwia drukowanie, faksowanie, skanowanie i kopiowanie. Tekst
laserowej jakości i piękne kolory na wydrukach i kopiach. Wydajny
faks z zabezpieczeniem przed odbiorem niepożądanych faksów[p1],
skanowanie z wysoką jakością oraz wygodny, wbudowany telefon.

Wszystko, czego potrzeba w niewielkim urządzeniu wielofunkcyjnym z wbudowanym telefonem.
Wygodne i niezawodne urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem szczelinowym, umożliwiające szybkie drukowanie,
faksowanie i kopiowanie, znakomitej jakości skanowanie oraz wygodny, wbudowany telefon. Lekkość, bardzo małe
wymiary oraz składany podajnik pozwalają umieścić to wielofunkcyjne urządzenie nawet na niewielkim biurku lub półce.
Szybkość i wydajność – drukowanie i kopiowanie z prędkością do 20 str./min w czerni i 14 str./min w kolorze.
Oszczędzaj atrament i pieniądze dzięki wkładom HP, zaprojektowanym z myślą o lepszej wydajności.

Profesjonalnej jakości wydruki, zapewniające lepszą komunikację biznesową.
Przyciągające wzrok dokumenty, listy i raporty – drukowanie i kopiowanie tekstu laserowej jakości oraz żywych kolorów
jakości fotograficznej. Wygodne kopiowanie w kolorze i czerni z komputerem lub bez – zmniejszanie/powiększanie za
naciśnięciem przycisku. Zarchiwizowane dokumenty, które zachowują wysoką jakość tekstu i kolorów oraz pozostają
odporne na blaknięcie przez dziesięciolecia[k1]. Możliwość cyfrowej archiwizacji ważnych dokumentów dzięki
zaawansowanym funkcjom skanowania – rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi i 48-bitowa głębia koloru.

Szybki faks i zaawansowane narzędzia do zarządzania, które zwiększają wydajność.
Niezawodne i szybkie faksowanie w kolorze i czerni bez komputera, przez modem 33,6 Kb/s. Przyciski szybkiego
dostępu i do 100 numerów szybkiego wybierania. Możliwość załadowania do 20 arkuszy do automatycznego
podajnika dokumentów i faksowania wielostronicowego. Dzięki pamięci mieszczącej do 200 stron [k2] żaden faks nie
zaginie, nawet jeśli zabraknie atramentu lub papieru. Funkcja rozsyłania faksów umożliwia nadanie faksu do aż
20 odbiorców jednocześnie. Urządzenie wyposażone jest również w zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych
faksów [k3].

[p1] Wymagana usługa rozpoznawania numeru (nie wchodzi w skład zestawu; cenę i warunki umowy na tę usługę należy negocjować
niezależnie).
[k1] W oparciu o dane szacunkowe przemysłu papierniczego dla papierów bezkwasowych; dane dotyczące stabilności barwnika w
temperaturze pokojowej w podobnych systemach, pozyskane zgodnie z normami ISO 11798 i ISO 18909. [k2] W oparciu o standardowy
obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub wyższa rozdzielczość mogą zmniejszyć liczbę stron
przechowywanych w pamięci. [k3] Wymagana usługa rozpoznawania numeru (nie wchodzi w skład zestawu; cenę i warunki umowy na tę
usługę należy negocjować niezależnie).



Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Monitor Dwuwierszowy wyświetlacz LCD
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb roboczy Normalny Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 20 str./min Do 7,1 str./min Do 0,9 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: do 14 str./min do 2,9 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie
44 sekund (z marginesami)

W ciągu zaledwie
81 sekund (z marginesami)

W ciągu zaledwie
120 sekund (z
marginesami)

Zależnie od rodzaju wydruku i trybu drukowania; wielkości przybliżone. Rzeczywista szybkość druku zależy od konfiguracji
systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentu.

Jakość druku Czarny: Do 1200 x 1200 dpi, kolor: Rozdzielczość optymalizowana w kolorze do 4800 x 1200 dpi, rozdzielczość wejściowa
1200 dpi

Wydruk bez ramki Tak (do 10 x 15 cm)
Języki drukowania LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Czcionki 8 TrueType

Faksowanie Prędkość modemu: 33,6 kb/s
Pamięć: Do 200
Faksowanie w kolorze: Tak

Szybkie wybieranie: Do 100
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru: Tak

Opóźnione faksowanie: Tak

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

Skanowanie Prędkość skanowania: Umieszczenie kolorowego zdjęcia 10 x 15 cm w dokumencie Microsoft® Word: poniżej 32 s;
rozpoznanie pełnej strony tekstu i umieszczenie jej w dokumencie Microsoft® Word: poniżej 33 s; podgląd: poniżej 18 s.
(Czasy podglądu i poszczególnych zadań zmierzone na komputerze Pentium 4 1,8 GHz z 512 MB pamięci RAM i systemem
Windows XP, przez skanowanie bezpośrednio do aplikacji za pomocą funkcji HP Director. Prędkość skanowania może być inna
w zależności od stopnia złożoności dokumentu.)
Maksymalny rozmiar dokumentu: 216 x 356 mm
Rozdzielczość: Optyczny: Do 1200 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Rozszerzony: Do 19200 dpi
Typ: Skaner szczelinowy; Głębia bitowa: 48-bitowe; Wersja Twain: Wersja 1.7; Skala szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb roboczy Normalny Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 20 str./min Do 7,1 kopii/min Do 0,9 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: do 14 str./min Do 2,9 kopii/min Do 0,9 kopii/min
Rozdzielczość: Czarny: Do 600 dpi; Wiele kopii: Do 200; Powiększenie/zmniejszenie: Od 25 do 400%

Cykl pracy Do 1500 stron miesięcznie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

Standardowo 20 arkuszy

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

Czujnik automatycznego rozróżniania typu
papieru

Brak

Formaty nośników Standardowo: Papier: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), folie do przeźroczy: A4 (210 x 297 mm),
koperty: DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), karty: A6 (105 x 148 mm), naklejki: A4 (210 x 297 mm), papier
fotograficzny: 102 x 152 mm (z odrywanym brzegiem), dostosowany: od 77 x 127 do 216 x 356 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4: od 70 do 90 g/m², Legal: od 75 do 90 g/m²; koperty: od 75 do 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; papier fotograficzny: do
240 g/m²

Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 100 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 20 stron
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 100, Koperty: Do 10, Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 25, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 30
Drukowanie dwustronne Ręczny
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), uziemienie, Materiały eksploatacyjne:

Zewnętrzny
Pobór mocy Maksymalnie: maks. 18 W
Interfejsy 1 Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)
Pamięć 16 MB; Maksymalnie: 16 MB
Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Photosmart Essential
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 426 x 451 x 330 mm (urządzenie przygotowane do pracy), 426 x 204 x 180 mm (urządzenie przygotowane

do transportu), w opakowaniu: 501 x 242 x 270 mm
Waga Bez opakowania: 3,91 kg, w opakowaniu: 5,5 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 98SE, 2000 (SP3 lub nowszy), Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X wersje 10.2.8, 10.3 i 10.4
Minimalne wymagania systemowe Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/all-in-one
Środowisko pracy Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Tak
Gwarancja Standardowa roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i wsparcia są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych

uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
Q8091A Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet 4355, czarny
atramentowy wkład drukujący

HP 21 (C9351AE), trójkolorowy
atramentowy wkład drukujący

HP 22 (C9352AE),
oprogramowanie HP Photosmart
Essential, instrukcja instalacyjna,

podręczny przewodnik,
zasilacz, przewód zasilający,

kabel telefoniczny

Akcesoria
C6518A Kabel HP USB, 2m

Materiały do zaopatrzenia
C9351AE Czarny atramentowy wkład

drukujący HP 21
C9352AE Trójkolorowy atramentowy

wkład drukujący HP nr 22
C8727AE czarny atramentowy wkład

drukujący HP nr 27 (10ml)

media
C6818A Papier HP Superior Inkjet 180,

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

Q6592A Papier HP Superior Inkjet 180,
matowy, 180 g/m²/A4/210 x

297 mm (100 arkuszy)
Q6593A Papier HP Professional

Inkjet 120, matowy,
120 g/m²/A4/210 x 297 mm,

200 arkuszy
C3832A Folia HP Premium Transparency

Film, 157 g/m², A4/210 x 297
mm (20 arkuszy)

Q6559A Etykiety HP, 70 x 36 mm,
A4/210 x 297 mm (100

arkuszy)
C5977B Papier HP Bright White Inkjet,

90 g/m², A4/210 x 297 mm
(250 arkuszy)

CHP910 Papier HP Copy, 80 g/m²,
A4/210 x 297 mm (500

arkuszy)
CHP210 Papier HP Printing, 80 g/m²,

A4/210 x 297 mm (500
arkuszy)

Q5437A Papier HP Photo, błyszczący,
210 g/m², A4/210 x 297 mm,

25 arkuszy
C7891A Papier HP Photo, błyszczący, z

perforacją, 210 g/m² 10 x 15
cm, 20 arkuszy

Q5441A Papier HP Photo do użytku na co
dzień, lekko błyszczący, z

perforacją, 175 g/m², 10 x 15
cm, 100 arkuszy

serwis i wsparcie
U4790E trzyletni serwis w

następnym dniu roboczym,
wymiana urządzenia; U4792E

trzyletnia usługa w punkcie
serwisowym HP.

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

http://www.hp.com/go/all-in-one    http://www.hp.com
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