Kompaktní fototiskárna HP Photosmart
A532

Získejte fotografie studiové kvality ve formátu až 13 x 18 cm v několika jednoduchých
krocích – ať už s počítačem, nebo bez něj. Zasuňte paměťovou kartu1, zobrazte a vyberte
požadované fotografie a spusťte tisk – tak je to jednoduché. Můžete dokonce potlačit efekt
červených očí a použitím kreativních efektů pobavit své okolí.
Kompaktní fototiskárna HP Photosmart A532 je navržena pro lidi všech věkových kategorií, kteří požadují rychlý, zábavný a
snadný způsob výběru, úpravy a tisku fotografií ve studiové kvalitě až do formátu 13 x 18 cm, a to i bez pomoci počítače.
Tiskněte fotografie – ať už s okraji, nebo bez nich – ve škále různých formátů až po 13 x 18 cm.
Opravdová všestrannost – můžete tisknout fotografie ve škále různých formátů jako 9 x 13 cm, 10 x 15 cm a
13 x 18 cm. Získejte opravdové bezokrajové fotografie – bez nutnosti ořezávání nebo oddělování předřezaných okrajů.
Tisk fotografií formátu 10 x 15 cm již za 27 sekund. Podělte se o zábavu. Vezměte tuto přenositelnou tiskárnu s sebou
pomocí vestavěné rukojeti a tiskněte u přátel doma, na večírku nebo dokonce na dovolené. S touto tiskárnou s osvědčením
Energy Star snížíte náklady na energie a pomůžete chránit životní prostředí.
Snadné nastavení a použití – tisk pomocí i bez pomoci počítače.
Uvidíte, jak snadno můžete tisknout krásné fotografie, ať už s počítačem, nebo bez něj. Tiskněte přímo z paměťové karty
fotoaparátu2 – prostě ji zasuňte do slotu a vyberte si pomocí 6,1cm displeje požadované fotografie – nebo ji připojte
k počítači. Ujistěte se prostřednictvím funkce automatického potlačení efektu červených očí, že dostanete fotografie, které jste
očekávali. Proč si s fotografiemi neužít trochu zábavy a nezkusit několika jednoduchými kroky přidat pár kreativních efektů?
Nemusíte se starat ani o instalaci softwaru – to obstará aplikace HP Quick Connect.
Tiskněte okamžitě schnoucí fotografie profesionální kvality, s nimiž můžete bez obav manipulovat hned po vytištění.
S inkousty HP Vivera a fotografickým papírem HP Advanced Photo Paper získáte okamžitě schnoucí a voděodolné fotografie,
se kterými můžete manipulovat ihned po vytištění bez rizika rozmazání. Ohromte přátele a rodinu tiskem a sdílením fotografií
studiové kvality jen několik okamžiků po jejich pořízení. Tiskněte fotografie vhodné pro zarámování a fotoalba a odolávající
blednutí po celé generace3 s fotografickým papírem HP Advanced Photo Paper.
1 Sloty na paměťové karty podporují formáty Secure Digital/MultiMediaCard, Memory Stick®, Memory Stick Duo® a xD-Picture Card
Nepodporuje formát Compact Flash™.

2 Sloty na paměťové karty podporují formáty Secure Digital/MultiMediaCard, Memory Stick®, Memory Stick Duo® a xD-Picture Card; nepodporuje formát
Compact Flash™

3 Hodnocení trvanlivosti zobrazení společnosti Wilhelm Imaging Research, Inc

nebo laboratoře HP Image Permanence Lab; navštivte stránky www.hp.com/go/printpermanence.

Informace pro
objednávání

Technická specifikace
Tisková technologie
Trysky tiskové hlavy
Rychlost tisku

Kvalita tisku
Kompatibilita s operačními systémy
Minimální požadavky na systém

Paměť
Jazyky tiskárny
Doporučená hmotnost médií
Doporučená média
Velikosti médií
Manipulace s papírem
Manipulace s médii/vstup
Vstupní zásobník papíru
Manipulace s médii/výstup
Duplexní tisk
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Rozhraní a připojení
Ovládací panel
Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí

ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
600 trysek pro barevný inkoust
Typ dokumentu
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm
(fotografický papír)

Koncept
Normální
Nejlepší
Již za 27 sekund
Již za 45 sekund
Již za 83 sekund
(s okrajem, přímé
(s okrajem, přímé
(s okrajem, přímé
připojení)
připojení)
připojení)
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitém
softwaru a sytosti fotografie.
Barva: Tisk s optimalizovaným rozlišením až 4 800 x 1 200 dpi při tisku z počítače a vstupním rozlišení 1 200 dpi
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Certifikováno pro Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP, edice Home, Professional, XP Professional x64: jakýkoli alespoň 233MHz procesor
Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní; 128 MB RAM; 10 MB volného místa na disku pro instalaci softwaru;
Microsoft® Internet Explorer 6.0; port USB; Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor, 800 MHz; 512 MB
RAM, 10 MB volného místa na disku pro instalaci softwaru, Microsoft® Internet Explorer, port USB
Systém Macintosh: Procesor PowerPC G3, G4, G5 nebo Intel® Core®; 256 MB RAM (pro systém v10.5 doporučeno 512 MB
a více); Mac v10.4.x a vyšší; monitor SVGA (800 x 600, 16bitové barvy); 10 MB volného místa na disku pro instalaci
softwaru; webový prohlížeč; port USB; kabel USB
32 MB
HP PCL 3
Fotografické papíry HP až do 280 g/m²
Zdokonalený fotografický papír HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm a 13 x 18 cm
Standardní: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Vlastní: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Zásobník na 20 listů fotografického papíru 10 x 15 / 13 x 18 cm, výstupní zásobník na 20 listů
Počet listů: Až 20
Standardní: 1, volitelné: 1
Až 20
Žádný (nepodporován)
vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), Externí zdroj napájení
Maximálně 23 W
USB – kompatibilní s USB 2.0, PictBridge, sloty na paměťové karty, volitelné: Bezdrátový adaptér HP bt500 Bluetooth USB 2.0
(Q6273A), sada pro bezdrátový tisk HP (Q6259A)
6 tlačítek na předním panelu (Zapnout/Vypnout, Nabídka, Šipka doleva, Tisk, Šipka doprava, Zrušit); dva indikátory (indikátor
stavu, efekt červených očí)
Software dostupný ke stažení zdarma (není součástí dodávky)
Bez obalu: 252 × 117 × 134 mm, včetně obalu: 300 × 165 × 197 mm
Bez obalu: 1,31 kg, včetně obalu: 2,16 kg
Parametry prostředí: provozní teplota: 0 až 45 °C; Doporučená provozní teplota: 15 až 35 °C; provozní vlhkost: 5 až 95% RH;
Doporučená provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %; Teplota skladování:-30 až 65 °C; Vlhkost skladování: 5 až 95%
RH; hladina hluku dle iso 9296: akustický výkon: lwad 5,1 B(A) (aktivní/tisk)
ano
Informace týkající se výtěžnosti v počtu stran a fotografií a další údaje týkající se kazet naleznete na
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

Q8625A

Kompaktní fototiskárna HP
Photosmart A532,
trojbarevná inkoustová
kazeta HP 110 (úvodní),
vzorek fotografického média
formátu 13 x 18 cm,
základní příručka, napájecí
zdroj a kabel
Příslušenství

Q6273A

Bezdrátový adaptér HP bt500
Bluetooth USB 2.0

CC698A

Přepravní brašna HP Photosmart v
metrostylu

Q8504B

Přepravní brašna HP Photosmart v
metrostylu

Q8794A

Fotoalbum HP 13 x 18 palců /
modré

Q8795A

Fotoalbum HP
13 x 18 cm/šedé

Q8796A

Fotoalbum HP 13 x 18 palců /
zelené

Q8797A

Fotoalbum HP 13 x 18 palců /
purpurové

Q8798A

Fotoalbum HP 13 x 18 cm/lila

CB304AE

HP 110 Tříbarevná inkoustová
tisková kazeta s inkousty Vivera

Q8898AE

Fotografická sada HP Photo Value
Pack řady 110 s inkousty Vivera,
10 x 15 cm, 140 listů

Q8696A

Zdokonalený lesklý fotografický
papír HP Advanced Glossy Photo
Paper 250 g/m², 13 x 18 cm
bez okrajů, 25 listů

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papír HP Advanced Glossy Photo
Paper 250 g/m², 10 x 15 cm
bez okrajů, 25 listů

Q8692A

Zdokonalený lesklý fotografický
papír HP Advanced Glossy Photo
Paper 250 g/m², 10 x 15 cm
bez okrajů, 100 listů

Spotřební materiál

Média

Servis a podpora
UG060E služba HP Care Pack,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
UG185E služba HP Care Pack,
výměnná služba (standardní doba
opravy), po dobu 3 let
UG233E služba HP Care Pack , oprava
v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UG233E: Jen Pobaltí, Řecko, Polsko,
Turecko, EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko a Maďarsko.
UG060E/UG185E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.com

Zářivé a dlouhotrvající barvy
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