HP Photosmart A826 hjemmefotosenter

Få et fotosenter hjemme – velg, lag og skriv ut personlig tilpassede fotografier via 17,7 cm
berøringsskjerm. Bruk pekepennen og skjermtastaturet til å legge til meldinger og grafikk – PC
trengs ikke. Intern 100-arks papirskuff holder det ryddig.

HP Photosmart A826 hjemmefotosenter er laget for privatbrukere som ønsker en kombinasjon av enkel bruk og det praktiske
ved en stor berøringsskjerm, innebygd papirskuff og fotografier i laboratoriekvalitet.
Skriv ut, del og nyt fotografier med et stilig hjemmefotosenter med 17,7 cm berøringsskjerm.
Ta dette stilige fotosenteret med hjem, og opplev fotoutskrift på et nytt nivå. Sett ganske enkelt inn minnekortet og vis og skriv
ut via den store fargeberøringsskjermen på 17,7 cm. Vis fotografiene som en lysbildefremvisning, og bruk skriveren som digital
bilderamme. Velg dem du vil skrive ut direkte fra lysbildevisningen med ett trykk, eller vis flere miniatyrbilder. Du kan til og
med skrive ut fra kameratelefoner med en HP Bluetooth®-adapter1 (tillegg).
Legg meldinger og mer til fotografier ved hjelp av skjermtastaturet og innebygd grafikk.
Gjør om hvilket som helst fotografi til et virkelig personlig minne på minutter. Bruk fingeren eller pekepennen til å legge til
meldinger, lage artistiske effekter eller tegne i en rekke forskjellige farger. Legg til bildetekster, datoer og beskrivelser ved hjelp
av skjermtastaturet – du kan til og med velge din favorittskrift. Legg til det lille ekstra ved å velge fra mer enn 200 forskjellige
rammer og grafikkbilder. Fjern røde øyne automatisk med den praktiske ett-trykksknappen.
Hold fotopapiret ryddig og klart til utskrift med en 100-arks intern skuff.
Skriv ut når du vil – en 100-arks intern papirskuff oppbevarer papiret klart til utskrift. Hold papiret rent og unna veien –
oppbevar en hel pakke med fotopapir inne i selve skriveren. Bare løft opp lokket og legg inn en ny pakke for å etterfylle. Skriv
ut med eller uten kantlinjer i alle standardstørrelser, inkludert 10 x 15 cm og 13 x 18 cm. Skriv ut hurtigtørkende,
vannbestandige fotografier som du kan sende rundt rett fra skriveren, med HP Advanced-fotopapir.
1 HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 trådløs skriveradapter ikke inkludert
Kjøpes separat.

Tekniske spesifikasjoner
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Operativsystemkompatibilitet
Minstekrav til systemet

Minne
Skriverspråk
Anbefalt medievekt
Anbefalte medier
Mediestørrelser
Papirhåndtering/innmating
Papirinnskuff
Papirhåndtering/utskrift
Dobbeltsidig utskrift
Krav til strømforsyning
Strømforbruk
Grensesnitt og tilkobling
Kontrollpanel
Medfølgende programvare
Mål (b x d x h)
Vekt
Driftsmiljø

ENERGY STAR
Levetid for rekvisita
Garanti

Bestillingsinformasjon

Dokumenttype
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)

Utkast
Rask normal
Normal
Beste
Så raskt som 39 sek. Så raskt som 39 sek. Så raskt som 52 sek. Så raskt som 79 sek.
(med kanter,
(med kanter,
(med kanter,
(med kanter,
direktetilkoblet)
direktetilkoblet)
direktetilkoblet)
direktetilkoblet)
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
fototetthet.
Farge: Inntil 4800 x 1200-optimert ppt ved utskrift fra datamaskin og 1200 inngående ppt
Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Klar for Windows Vista™, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Intel® Mac
Windows®: 900 MB harddiskplass (Windows Vista™), for all andre systemer: 350 MB ledig harddiskplass for installering av
programvare, CD-ROM- elle DVD-ROM-stasjon, Internett-tilgang anbefales, SVGA 800 x 600-skjerm med 16-bits farge (32-bits
farge anbefales), USB-port og USB-kabel, Adobe® Acrobat® Reader 5 eller høyere, Internet Explorer 6.0 eller høyere; Windows
Vista™: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor (1 GHz prosessor, 1 GB minne eller mer anbefales); Windows® XP
(Home, Professional): en Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel prosessor, 233 MHz (Pentium® III 300 MHz eller
kraftigere anbefales); Windows® XP Professional x64: en AMD® Athlon 64, AMD® Opteron, Intel® Xeon med Intel
EM64T-støtte, Intel® Pentium® 4 med Intel® EM64T-støtte, 256 MB minne (512 MB eller mer anbefales), Internet Explorer
Macintosh: G3-prosessor (G4 eller høyere anbefales), Mac OS X v10.3.9, v10.4, 128 MB minne (256 MB eller mer anbefales),
300 MB ledig harddiskplass for installering av programvare, QuickTime 5.0 eller senere, hvilken som helst nettleser
64 MB
HP PCL 3 GUI
HP-fotopapir opp til 280 g/m²
HP Advanced-fotopapir: 10 x 15 cm
Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, Egendefinert: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm
Ark: Opptil 100, Kort: Opptil 100
Standard: 1
Opptil 100
Ingen (ikke støttet)
Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Ekstern strømforsyningsmodul
4,3 watt maksimum (av), 6,7 watt maksimum (klar), 16 watt maksimum (aktiv, utskrift), 24 watt maksimum
USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene, PictBridge, minnekortspor, tilleggsutstyr: HP bt450 Bluetooth trådløs
skriveradapter (Q6398A), HP bt500 Bluetooth USB 2.0-adapter (Q6273A), HP oppgraderingssett for trådløs utskrift (Q6259A)
14,2 cm berøringsskjerm
HP Photosmart-programvare
Uten emballasje: 263 x 244 x 275 mm, Maksimum: 263 x 384 x 324 mm, med emballasje: 294 x 244 x 327 mm
Uten emballasje: 2,63 kg, med emballasje: 3,84 kg
Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40 ° C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 ° C; fuktighet ved drift: 5 til 95 % RF;
Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF; Lagringstemperatur:-30 til 65 ° C; Fuktighet ved lagring: 5 til 95 % RF; støynivå iht.
iso 9296: lydstyrke: lwad 5,5 B(A)
Nei
Hvis du vil vite mer om utskrifts- og fotoytelse og andre patronalternativer, kan du se http://www.hp.com/go/page/yield
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Q8550A

HP Photosmart A826
hjemmefotosenter, HP 110
trefargers blekkpatron
(introduksjonspatron), prøve
på 13 x 18 cm fotopapir,
HP Photosmart
Essential-programvare,
oppsettveiledning,
brukerhåndbok,
strømforsyning
Tilbehør

Q6273A

HP bt500 Bluetooth USB 2.0
trådløs adapter

C6518A

HP USB-kabel, 2m

C6520A

HP USB-kabel, 3 m

Rekvisita
CB304AE

HP 110 trefargers blekkpatron
med Vivera-blekk

Q8700AE

HP 110-serie økonomifotopakke
med Vivera-blekk, 10 x 15
cm/120 ark

Q8008A

HP avansert fotopapir, glanset,
250 g/m², 10 x 15 cm uten
marg / 60 ark

Q8691A

HP avansert fotopapir, glanset,
250 g/m², 10 x 15 cm uten
marg / 25 ark

Q8696A

HP avansert fotopapir, glanset,
250 g/m², 13 x 18 cm uten
marg / 25 ark

Papirtyper

Service og support
UG060E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG185E HP Care Pack,
Utskiftingsservice (vanlig
behandlingstid), 3 år
UG233E HP Care Pack, Retur til
depot-service, 3 år. (UG233E: bare
Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM,
Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG060E/UG185E: resten av Europa).

www.hp.com/go/photosmart www.hp.com

Strålende, holdbare farger
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Du finner en komplett liste over rekvisita,
medier og tilbehør på HPs nettsted
http://www.hp.com

