HP Photosmart A532 kompakt fotoprinter

Print professionelle fotos i formater op til 13 x 18 cm via få enkle trin – med eller uden pc. Sæt
hukommelseskortet 1 i, se og vælg dine fotos, og print – lettere kan det ikke være. Du kan endog
fjerne røde øjne og tilføje kreative effekter.

HP Photosmart A532 kompakt fotoprinter er fremstillet til alle, der ønsker at kunne vælge, tilpasse og printe professionelle
fotos i op til 13 x 18 cm - nemt og hurtigt og med eller uden pc.
Print fotos – med eller uden kant – i flere forskellige formater op til 13 x 18 cm.
Du kan printe dine fotos i flere forskellige formater, herunder 9 x 13 cm, 10 x 15 cm og 13 x 18 cm. Print til kant uden at
behøve at beskære eller fjerne kanter. Print 10 x 15 cm fotos på kun 27 sekunder. Printeren er forsynet med håndtag, så den
er nem at tage med. Print hvor du end er - hos en ven, til en fest eller på ferien. Printeren er Energi Star mærket, så du både
sparer på energiforbruget og samtidig beskytter miljøet.
Nem at klargøre og bruge – print med og uden computer.
Oplev, hvor nemt det er at printe flotte fotos med eller uden en pc. Print direkte fra kameraets hukommelseskort 2 – du skal
bare sætte kortet i og vælge fotos på den 6,1 cm store skærm – eller bruge pc'en. Med den automatiske funktion til at fjerne
røde øjne er du sikker på, at dine fotos bliver, som du ønsker det. Du kan også lave sjov med dine fotos og tilføje kreative
effekter i få enkle trin. Og du behøver ikke at bekymre dig om at installere software – det klarer HP Quick Connect for dig.
Print professionelle fotos, der tørrer omgående, så de kan håndteres direkte fra printeren.
Print fotos med HP Vivera blæk og HP Advanced Photo Paper, der tørrer med det samme, er vandafvisende og som kan
håndteres straks de kommer ud af printeren. Glæd dine venner og familie med print af professionelle fotos, som de kan få
straks efter, du har taget billederne. Når du bruger HP Advanced Photo Paper får du fotos, der holder farven i generationer 3,
hvilket gør dem perfekte til at indramme eller sætte i fotoalbum.
1 Portene til hukommelseskort understøtter Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® og xD-Picture Card
Understøtter ikke Compact Flash™.

2 Portene til hukommelseskort understøtter Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® og xD-Picture Card
Understøtter ikke Compact Flash™

3 Vurdering af lysbestandighed udført af Wilhelm Imaging Research, Inc

eller HP Image Permanence Lab, se mere på www.hp.com/go/printpermanence.

Tekniske specifikationer
Printteknologi
Printhovedets dyser
Printhastighed

Printkvalitet
Kompatible operativsystemer
Mindste systemkrav

RAM
Printersprog
Anbefalet medievægt
Anbefalet medie
Mediestørrelser
Papirhåndtering
Mediehåndtering
Papirbakke
Mediehåndtering/output
Duplexudskrift
Strømforsyningskrav
Strømforbrug
Interface og tilslutning
Kontrolpanel
Medfølgende software
Mål (b x d x h)
Vægt
Driftsmiljø

ENERGY STAR
Forbrugsvarers kapacitet
Garanti

Bestillingsoplysninger
HP termisk inkjet
600 farveblækdyser
Dokumenttype
10 x 15 cm farvefoto (photo-papir)

Kladde
Normal
Bedst
Kun 27 sek. (med
Kun 45 sek. (med
Kun 83 sek. (med
kant, direkte
kant, direkte
kant, direkte
tilslutning)
tilslutning)
tilslutning)
Afhænger af type og printstatus, samt cirkaværdier. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og
fototæthed.
Farve: Op til 4800 x 1200 optimeret dpi ved print fra en pc og 1200 dpi input.
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional. Certificeret til Windows Vista®. Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64 editions: Alle Intel® Pentium® II, Celeron® eller
233 MHz kompatible processorer, 128 MB RAM. 10 MB ledig harddiskplads til softwareinstallation. Microsoft® Internet Explorer
6.0, USB-port. Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor. 512 MB RAM, 10 MB ledig plads på
harddisken til softwareinstallation, Microsoft® Internet Explorer, USB-port
Macintosh: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core® Processor. 256 MB RAM (512 MB eller mere anbefales til v10.5). Mac
v10.4.x og senere. SVGA (800 x 600 skærm med 16-bit farve). 10 MB ledig harddiskplads til softwareinstallation, webbrowser,
USB-port, USB-kabel.
32 MB
HP PCL 3
HP fotopapir op til 280 g/m²
HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm og 13 x 18 cm
Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Special: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Bakke til 20 ark 10 x 15 / 13 x 18 cm fotopapir, 20-arks udbakke
Ark: Op til 20
Standard: 1, ekstraudstyr: 1
Op til 20
Ingen (understøttes ikke).
Indgangsspænding 100-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Eksternt strømforsyningsmodul.
Maks. 23 watt
USB (kompatibel med USB 2.0), PictBridge, porte til hukommelseskort., ekstraudstyr: HP bt500 Bluetooth USB 2.0 adapter
(Q6273A), opgraderingskit til HP trådløs print (Q6259A)
Frontpanel med 6 knapper (tænd/sluk, menu, venstre pil, print, højre pil, annuller). To indikatorer (advarsel, røde øjne).
Software kan downloades gratis (medfølger ikke)
Udpakket: 252 x 117 x 134 mm, emballeret: 300 x 165 x 197 mm
Udpakket: 1,31 kg, emballeret: 2,16 kg
Miljøkrav: driftstemperatur: 0 til 45° C; Anbefalet driftstemperatur: 15 til 35° C; luftfugtighed ved drift: 5 til 95% relativ
fugtighed; Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed; Opbevaringstemperatur:-30 til 65° C; Luftfugtighed
ved opbevaring: 5 til 95% relativ fugtighed; lydniveau ifølge iso 9296: lydeffekt: lwad 5,1 B(A) (aktiv, print)
Ja
Se mere på www.hp.com/go/learnaboutsupplies om blækpatronernes side- og fotokapacitet mv.
1 års begrænset hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og
gældende lovkrav.

Q8625A

HP Photosmart A532
kompakt fotoprinter, HP 110
Tri-colour Ink Cartridge
(prøvepatron), prøvepakke
med 13 x 18 cm fotopapir,
basisvejledning,
strømforsyning og -ledning.
Tilbehør

Q6273A

HP bt500 trådløs Bluetooth USB
2.0 adapter

CC698A

HP Photosmart Metro Style taste

Q8504B

HP Photosmart Metro Style taste

Q8794A

HP Fotobog, 13 x 18 cm, blå

Q8795A

HP Fotobog, 13 x 18 cm, grå

Q8796A

HP Fotobog, 13 x 18 cm, grøn

Q8797A

HP Fotobog, 13 x 18 cm, lilla

Q8798A

HP Fotobog, 13x18 cm, lyslilla

Forbrugsvarer
CB304AE

HP 110 Tri-colour Inkjet Print
Cartridge med Vivera blæk

Q8898AE

HP 110 Series Photo Value Pack
med Vivera blæk-10 x 15
cm/140 ark

Medier
Q8696A

HP Advanced Glossy Photo Paper
250 g/m²-13 x 18 cm/25 ark

Q8691A

HP Advanced Glossy Photo Paper
250 g/m²-10 x 15 cm/25 ark

Q8692A

HP Advanced Glossy Photo Paper
250 g/m²-10 x 15 cm/100 ark

Service og support
UG060E HP Care Pack, 3 års
ombytning næste hverdag
UG185E HP Care Pack, 3 års
ombytning (standardekspeditionstid)
UG233E HP Care Pack, 3 års service
med returnering til lager. (UG233E:
Kun de Baltiske lande, Grækenland,
Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet,
Slovakiet, Ungarn. UG060E/UG185E:
Resten af Europa).
Der findes en komplet liste over forbrugsvarer,
medier og tilbehør på HP's websted
http://www.hp.com

http://www.hp.dk

Strålende, holdbare farver
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