Εκτυπωτής φωτογραφιών μικρού μεγέθους
HP Photosmart A532

Εκτυπώστε φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου έως 13 x 18 cm με μερικά απλά βήματα – με ή
χωρίς PC. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης1, προβάλετε και επιλέξτε τις φωτογραφίες σας και
εκτυπώστε – τόσο εύκολα. Μπορείτε ακόμη να διορθώσετε τα κόκκινα μάτια και να προσθέσετε
δημιουργικά εφέ για να διασκεδάσετε.
Ο εκτυπωτής HP Photosmart A532 Compact Photo σχεδιάστηκε για άτομα όλων των ηλικιών που αναζητούν ένα γρήγορο,
διασκεδαστικό και εύκολο τρόπο να επιλέξουν, να εξατομικεύσουν και να εκτυπώσουν φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου
μεγέθους έως 13 x 18 cm, με ή χωρίς υπολογιστή.
Εκτυπώστε φωτογραφίες – με ή χωρίς περιθώρια – σε διάφορα μεγέθη έως 13 x 18 cm.
Απολαύστε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας σε διάφορα μεγέθη, όπως 9 x 13 cm, 10 x 15 cm και 13 x 18
cm. Εκτυπώστε φωτογραφίες χωρίς περιθώρια – δεν χρειάζεται να ψαλιδίσετε ή να περικόψετε τα άκρα. Εκτυπώστε φωτογραφίες
10 x 15 cm σε 27 δευτερόλεπτα. Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Πάρτε μαζί σας αυτόν τον εύκολο στη μεταφορά εκτυπωτή με την
ενσωματωμένη λαβή – εκτυπώστε στο σπίτι ενός φίλου, στο πάρτι ή ακόμα και στις διακοπές σας. Μειώστε το κόστος
κατανάλωσης ρεύματος και συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος με αυτόν τον εκτυπωτή που διαθέτει πιστοποίηση κατά
Energy Star.
Εύκολη εγκατάσταση και χρήση – εκτύπωση με ή χωρίς υπολογιστή.
Δείτε πόσο εύκολο είναι να εκτυπώσετε πανέμορφες φωτογραφίες με ή χωρίς υπολογιστή. Εκτυπώστε απευθείας από την κάρτα
μνήμης της φωτογραφικής σας μηχανής2 – απλώς τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε
από την οθόνη μεγέθους 6,1 cm – ή συνδεθείτε στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες είναι αυτό που περιμένετε
με την αυτόματη διόρθωση των κόκκινων ματιών. Γιατί δεν δοκιμάζετε να διασκεδάσετε με τις φωτογραφίες σας, προσθέτοντας
δημιουργικά εφέ με λίγα απλά βήματα; Και μην ανησυχείτε για την εγκατάσταση του λογισμικού – το HP Quick Connect τα κάνει
όλα μόνο του.
Εκτυπώστε φωτογραφίες ποιότητας που στεγνώνουν στη στιγμή για άμεσο χειρισμό.
Εκτυπώστε αδιάβροχες φωτογραφίες που στεγνώνουν στη στιγμή, τις οποίες μπορείτε να μοιράσετε μόλις βγουν από τον
εκτυπωτή χωρίς να λεκιάσουν και να μουντζουρώσουν, εκτυπώνοντας με μελάνες HP Vivera σε φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced. Εντυπωσιάστε τους φίλους και την οικογένεια, εκτυπώνοντας και μοιράζοντας φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου
που μπορείτε να απολαύσετε σχεδόν αμέσως μόλις τις τραβήξετε. Εκτυπώστε φωτογραφίες ανθεκτικές στο ξεθώριασμα για πολλά
χρόνια3 με φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, ιδανικό για φωτογραφίες σε κορνίζα και σε άλμπουμ.
1 Οι υποδοχές καρτών μνήμης υποστηρίζουν Secure Digital/MultiMediaCard, Memory Stick®, Memory Stick Duo® και xD-Picture Card
Δεν υποστηρίζουν Compact Flash™.

2 Οι υποδοχές καρτών μνήμης υποστηρίζουν Secure Digital/MultiMediaCard, Memory Stick®, Memory Stick Duo® και xD-Picture Card
Δεν υποστηρίζουν Compact Flash™

3 Αξιολόγηση χρωματικής μονιμότητας από τη Wilhelm Imaging Research, Inc
ή το HP Image Permanence Lab
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/printpermanence.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ακροφύσια κεφαλών εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ποιότητα εκτύπωσης
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Μνήµη
Γλώσσες εκτυπωτή
Συνιστώμενο βάρος μέσων
Συνιστώμενα μέσα
Μεγέθη μέσων
Χειρισμός χαρτιού
Χειρισμός μέσων/είσοδος
Δίσκος εισόδου χαρτιού
Χειρισμός μέσων/έξοδος
Εκτύπωση διπλής όψεως
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ισχύος
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου
Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

ENERGY STAR
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
600 ακροφύσια έγχρωμης μελάνης
Τύπος εγγράφου
Έγχρωμη φωτογραφία (φωτογραφικό
χαρτί) 10 x 15 cm

Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Σε 27
Σε 45
Σε 83
δευτερόλεπτα (με
δευτερόλεπτα (με
δευτερόλεπτα (με
περιθώρια, απευθείας
περιθώρια, απευθείας περιθώρια, απευθείας
σύνδεση)
σύνδεση)
σύνδεση)
Εξαρτάται από τον τύπο, τη λειτουργία εκτύπωσης και τις τιμές κατά προσέγγιση. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πυκνότητα της φωτογραφίας.
Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης μέχρι 4.800 x 1.200 dpi κατά την εκτύπωση από υπολογιστή και
ανάλυση εισόδου 1.200 dpi
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional. Πιστοποίηση για Windows Vista®. Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Εκδόσεις Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64: οποιοσδήποτε επεξεργαστής Intel®
Pentium® II, Celeron® ή συμβατός, 233 MHz, μνήμη RAM 128 MB, 10 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο για
εγκατάσταση λογισμικού, Microsoft® Internet Explorer 6.0, θύρα USB, Windows Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz 32-bit (x86) ή
64-bit (x64), μνήμη RAM 512 MB, 10 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο για εγκατάσταση λογισμικού, Microsoft®
Internet Explorer, θύρα USB
Macintosh: Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core®. Μνήμη RAM 256 MB (συνιστάται μνήμη 512 MB ή μεγαλύτερη
για v10.5). Mac v10.4.x και νεότερη έκδοση. Οθόνη SVGA 800 x 600 με 16 bit χρώματος. 10 MB διαθέσιμος χώρος στον
σκληρό δίσκο για εγκατάσταση λογισμικού, πρόγραμμα περιήγησης στο Web, θύρα USB, καλώδιο USB
32 MB
HP PCL 3
Φωτογραφικά χαρτιά HP έως 280 g/m²
Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm και 13 x 18 cm
Βασική: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Ειδικά: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Δίσκος 20 φύλλων φωτογραφικού χαρτιού μεγέθους 10 x 15 / 13 x 18 cm, δίσκος εξόδου 20 φύλλων
Φύλλα: Έως 20
Βασική: 1, προαιρετική: 1
Έως 20
Καμία (δεν υποστηρίζεται)
Tάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος
23 watt μέγιστη
USB - συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0, PictBridge, υποδοχές καρτών μνήμης, προαιρετική: Προσαρμογέας HP bt500
Bluetooth USB 2.0 (Q6273A), κιτ αναβάθμισης ασύρματης εκτύπωσης HP (Q6259A)
6 κουμπιά πρόσοψης (Λειτουργία, Μενού, Αριστερό βέλος, Εκτύπωση, Δεξί βέλος, Άκυρο), δύο ενδείξεις LED (Προσοχή, Κόκκινα
μάτια)
Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη (δεν περιλαμβάνεται)
Εκτός συσκευασίας: 252 x 117 x 134 mm, συσκευασμένο: 300 x 165 x 197 mm
Εκτός συσκευασίας: 1,31 kg, συσκευασμένο: 2,16 kg
Συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 45° C; Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C; υγρασία
λειτουργίας: 5 έως 95% σχετική υγρασία; Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH; Θερμοκρασία αποθήκευσης:-30
έως 65° C; Υγρασία αποθήκευσης: 5 έως 95% σχετική υγρασία; επίπεδα θορύβου κατά iso 9296: ισχύς ήχου: lwad 5,1 B(A)
(ενεργός/εκτύπωση)
Ναι
Για απόδοση σελίδων και φωτογραφιών και άλλες επιλογές δοχείων μελάνης, επισκεφθείτε το www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Q8625A

Εκτυπωτής HP Photosmart
A532 Compact Photo
Printer, δοχείο μελάνης
τριών χρωμάτων HP 110
Tri-colour Ink Cartridge
(αρχικό δοχείο), δείγμα
φωτογραφικών μέσων 13 x
18 cm, βασικός οδηγός,
τροφοδοτικό και καλώδιο

Q6273A

Ασύρματος προσαρμογέας USB
2.0 HP bt500 Bluetooth

CC698A

Θήκη μεταφοράς HP Photosmart
Metro Style

Q8504B

Θήκη μεταφοράς HP Photosmart
Metro Style

Q8794A

Φωτογραφικό βιβλίο HP 13 x 18
cm/Μπλε

Q8795A

Φωτογραφικό βιβλίο HP 13 x 18
cm/Γκρι

Q8796A

Φωτογραφικό βιβλίο HP 13 x 18
cm/Πράσινο

Q8797A

Φωτογραφικό βιβλίο HP 13 x 18
cm/Μωβ

Q8798A

Φωτογραφικό βιβλίο HP 13x18
cm/Μοβ

CB304AE

Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
HP 110 Tri-colour Inkjet Print
Cartridge με μελάνια Vivera

Q8898AE

Φωτογραφικό πακέτο HP 110
Series Photo Value Pack με
μελάνια Vivera-10 x 15 cm/140
φύλλα

Εξαρτήματα

Αναλώσιμα

Μέσα
Q8696A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced Glossy Photo Paper
250 g/m² - 13 x 18 cm χωρίς
περιθώρια/25 φύλλα

Q8691A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced Glossy Photo Paper
250 g/m² - 10 x 15 cm χωρίς
περιθώρια/25 φύλλα

Q8692A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced Glossy Photo Paper
250 g/m² - 10 x 15 cm χωρίς
περιθώρια/100 φύλλα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UG060E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG185E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG233E HP Care Pack, υπηρεσία
επιστροφής στη βάση, 3 έτη. (UG233E:
Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία,
Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες
Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της
Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία.
UG060E/UG185E: υπόλοιπη
Ευρώπη).
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα,
τα μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην
τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com/gr
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