
Produktový list

Tiskárna HP DeskJet Plus Ink
Advantage 6475 All-in-One
Buďte produktivní i doma

Vše zvládnete z pohodlí domova. Pořiďte si
automatický podavač dokumentů na 35 listů,
který umožňuje tisk, skenování a kopírování
běžných dokumentů a dalších materiálů. Po
nastavení se můžete připojit k jakémukoli
zařízení  a využívat samoopravné rozhraní Wi-
Fi™.

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pro použití s
kazetami, které používají pouze originální elektronický čip HP.
Kazety používající upravený nebo jiný elektronický čip než HP
nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v
budoucnu. Více informací na:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Významné události

Tisk. Kopírování. Skenování. Odesílání mobilních faxů

Rychlost tisku 10/7 str./min (černobíle/barevně)
Oboustranný tisk

Obsahuje více než 20 % recyklovaných plastů

Bezokrajový tisk (až 216 x 297 mm)

Automatický podavač dokumentů na 35 listů
Spolehlivé připojení přes dvoupásmové rozhraní Wi-Fi™ s
technologií Bluetooth® 5.0 a samoopravnou funkcí

Bezdrátové připojení a podpora aplikace HP Smart

Nabízí vše, na co si vzpomenete. Kromě komplikací.

Pracujte rychle a bezdotykově – automatický podavač dokumentů na 35 listů
umožňuje rychlé dokončení skenovacích a kopírovacích úloh.
Tiskněte, skenujte a kopírujte snadno běžné dokumenty z chytrého telefonu
pomocí aplikace HP Smart.

Ušetřete čas a odesílejte mobilní faxy z chytrého telefonu, tabletu nebo
počítače s aplikací HP Smart po dobu 24 měsíců.

Zpracujte snadno úlohy a využijte možnosti zařízení na maximum – tisk,
skenování a kopírování.

Tiskněte podle svých představ. Prostě odkudkoli.

Díky aplikaci HP Smart můžete rychle začít se snadným nastavením, které vás
provede každým krokem.

Samoopravné rozhraní Wi-Fi™ dokáže automaticky odhalovat a řešit problémy
s připojením a minimalizovat tak prostoje.

Klepněte na zkratku inteligentních úloh v aplikaci HP Smart na telefonu.
Vyberte skenování do cloudu, e-mailu a dalších služeb.
Snadné nastavení – připojte se přes Bluetooth® a tiskněte okamžitě z chytrého
telefonu nebo tabletu.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout
Využívejte sytý černý text a působivou grafiku u všech běžných a firemních
dokumentů i fotek.
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Technická specifikace

Poznámky pod čarou
 Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese http://hp.com/go/mobileprinting. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině. Vyžaduje internetové připojení,

které je třeba zakoupit samostatně.
 Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se zařízeními s pásmem 2,4 GHz a 5,0 GHz. Další informace naleznete na stránce http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.
 Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese http://hp.com/go/mobileprinting. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině. Vyžaduje internetové připojení,

které je třeba zakoupit samostatně. Možnost faxování zahrnuje pouze odesílání faxů a může vyžadovat zakoupení dodatečného příslušenství. Další informace jsou k dispozici na adrese http://hpsmart.com/mobile-fax.
 Mobilní zařízení musí podporovat a mít povolenou funkci Bluetooth 4.2 nebo novější. Pokud chcete tisknout, je třeba nainstalovat a spustit mobilní aplikaci, jako je HP ePrint nebo HP Smart. Mobilní zařízení se musí nacházet ve

vzdálenosti do 1,5 m od tiskárny. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a společnost HP ji používá na základě licence.
 Vyrobeno z více než 20 % recyklovaného plastu podle hmotnosti.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními
podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA7-7023, Březen 2020
DOC-M

Funkce Tisk, kopírování, skenování, bezdrátové připojení, odesílání
mobilních faxů

Tisková technologie Termální inkoustový tisk HP

Rychlost tisku Černá (A4, ISO): Až 10 str./min; Barevně (A4, ISO): Až 7
str./min;

Vytištění první stránky Černobíle (A4, připraveno): Již za 18 s; Barevně (A4,
připraveno): Již za 21 s;

Rozlišení tisku Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi (při tisku
z počítače); Barevně (nejlepší): Optimalizované rozlišení
4 800 x 1 200 dpi (při barevném tisku z počítače na vybrané
fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi);

Měsíční kapacita tisku Až 1 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 50 až
100

Standardní tiskové jazyky HP PCL 3 GUI

Oblast tisku Tisk okrajů: Horní: 3 mm, Dolní: 3 mm, Levý: 3 mm, Pravý: 3
mm;

Tisk bez okrajů Ano (až 8,5 x 11", 210 x 297 mm)

Množství spotřebního materiálu 2 (černá, tříbarevná)

Podporuje multitasking Ne

Oboustranný tisk Automatický (standardní)

Rychlost kopírování Černá (A4, ISO): Až 8 kopií/min; Barevně (A4, ISO): Až
4 kopie/min

Specifikace kopírky Barevně, černobíle; Maximální počet kopií: Až 9 kopií;
Rozlišení kopií: Až 300 x 300 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až
200 %

Rychlost skenování Normální (A4): Rychlost tisku až 7 obr./min (černobíle), 3
obr./min (barevně);

Formát uložení skenovaného
dokumentu

RAW, JPG, PDF

Technické parametry skeneru Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač
dokumentů; Vstupní režimy skenování: Mobilní rozhraní,
software HP Scan, HP Smart; Twain verze: Verze 2.1;
Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z
automatického podavače): 215,9 x 297 mm; Optické
rozlišení skenování: Až 1 200 dpi

Oblast pro snímání Maximální velikost média (z plochy): 215,9 x 297 mm;
Maximální velikost média (z automatického podavače):
215,9 x 297 mm

Bitová hloubka/úrovně šedé 24bitové / 256

Specifikace faxu Rozlišení faxu: Standardní: 150 x 150 dpi; Jemné:
150 x 150 dpi;

Softwarové funkce pro faxování Podpora odesílání mobilních faxů (aplikace HP Smart);
Možnost přidávat soubory nebo fotky z telefonu; Skener
kamery nebo tiskárny; Možnost snadného vložení titulní
stránky a uložení šablony titulní stránky; Přístup k historii
faxu pro zobrazení veškerých odeslaných faxů a konceptů;
Možnost úprav a opětovného odeslání faxu z historie;
Snadný tisk potvrzení faxu

Rychlost procesoru 800 MHz

Možnosti připojení Standardní: 1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x
dvoupásmové rozhraní Wi-Fi 802.11ac;

Bezdrátové připojení Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n

Možnost mobilního tisku Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™

Možnosti připojení k síti Vestavěný adaptér Wi-Fi 802.11b/g/n

Počet zásobníků papíru Standardní: 1; Maximální: 1

Typy médií Běžný papír; Papíry HP Photo Paper; Papíry HP Matte
Brochure nebo Professional Paper; Papír HP Matte
Presentation Paper; Papír HP Glossy Brochure nebo
Professional Paper; Další fotografické papíry pro inkoustové
tiskárny; Další matné papíry pro inkoustové tiskárny; Další
lesklé papíry pro inkoustové tiskárny; Běžný papír,
lehký/recyklovaný

Formáty médií Vlastní formáty (metrické): Jednostranně: 76,2 x 127 mm
až 216 x 594 mm; Oboustranně: 76,2 x 127 mm až 216 x
594 mm
Podporované formáty (metrické): A4; A5; B5; DL; C6; A6

Vstupní kapacita Standardní: Až 100 listů
Maximální: Až 100 listů
ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 35 listů

Kapacita výstupních zásobníků Standardní: Up to 25 sheets
Obálky: Až 5 obálek
Maximální: Až 25 listů

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

Minimální požadavky na systém Windows: Windows 10, 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový
(x64) 1GHz procesor, 2 GB místa na pevném disku,
internetové připojení, port USB, Internet Explorer
Mac: MacOS Sierra v10.12 (dříve OS X), macOS High Sierra
v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2
GB místa na pevném disku, internetové připojení

Dodávaný software Software pro tiskárny HP, k dispozici online

Rozměry tiskárny (Š x H x V) Min.: 432,5 x 361,1 x 174 mm;
Maximální: 432,5 x 511,5 x 132,1 mm;

Rozměry balení (š x h x v) 474 x 218 x 408 mm

Hmotnost tiskárny 6,16 kg

Hmotnost balení 7,55 kg

Provozní prostředí Teplota: 5 až 40°C
Vlhkost: 25 až 75 % relativní vlhkost (bez kondenzace)

Podmínky skladování Teplota: -40 až 60°C
Vlhkost: 20 až 80% RH (bez kondenzace)

Akustické vlastnosti Zvukové emise – napájení: 6,4 B(A)

Napájení Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %),
50/60 Hz, 0,7 A;
Spotřeba: 0,10 W (vypnuto), 4,0 W (pohotovostní režim),
1,70 W (režim spánku);
Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,31 kWh/týden;
Typ napájení: Vestavěný univerzální zdroj napájení;

Certifikáty CISPR 32:2012/EN 55032:2012 třída B, CISPR 32:2015/EN
55032:2015 třída B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, CISPR
35:2016/EN 55035:2017, CISPR 32:2016 EN 301 489-1
V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Země původu Vyrobeno v Thajsku

Ovládací panel Dekorativní ovládací panel bez displeje LCD – tlačítka Cap
Sense: Černobílé a barevné kopírování, informace, zrušení a
přijmutí. Uvíznutý papír v automatickém podavači
dokumentů a ikona oznámení Wi-Fi.

Co je obsaženo v krabici 5SD78C: Tiskárna HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 All-
in-One; Černá startovací kazeta HP 653; Tříbarevná
startovací kazeta HP 653; Regulační leták; Průvodce
nastavením; Referenční příručka; Napájecí kabel; Informace
o množství inkoustu a výtěžnosti jsou k dispozici na adrese
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Spotřební materiál 3YM74AE Tříbarevná originální inkoustová kazeta HP 653
Advantage
3YM75AE Černá originální inkoustová kazeta HP 653
Advantage

Servis a podpora UG187E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou
pro multifunkční tiskárny
UG062E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující
den pro multifunkční tiskárny
UG235E 3letá služba HP Care Pack s opravou v servisním
středisku pro multifunkční tiskárny
(UG187E – k dispozici ve všech zemích regionu EMEA kromě
Středního východu, jadranského regionu, Afriky, Jihoafrické
republiky, Izraele, Slovinska, Turecka, UG062E – k dispozici v
Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii,
Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku,
Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku,
Švýcarsku, Spojeném království, UG235E – k dispozici v
jadranském regionu, Africe, regionu SNS a EEM, Izraeli, na
Středním východě, v Rumunsku, Jihoafrické republice,
Turecku)

Záruka Jednoletá omezená záruka na hardware; Podpora 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu
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