HP Photosmart A532 kompakt
fényképnyomtató

Nyomtasson laborminőségű fotókat 13 x 18 cm-es méretig pár egyszerű lépésben – PC-vel vagy
a nélkül. Helyezze be a memóriakártyát1, tekintse meg, válassza ki, végül nyomtassa ki a
fotókat – ennyi az egész. A fotókat feljavíthatja a vörösszem-eltávolító funkcióval, illetve
feldobhatja ötletes effektek hozzáadásával.
A HP Photosmart A532 Compact fotónyomtatót kortól függetlenül azoknak tervezték, akik gyorsan, szórakoztatóan és
egyszerűen szeretnék kiválasztani, testre szabni és laborminőségben kinyomtatni a fotóikat egészen 13 x 18 cm-es méretig,
akár számítógéppel, akár a nélkül.
A fotókat akár szegéllyel vagy a nélkül is a legkülönbözőbb méretekben nyomtathatja ki, egészen 13 x 18 cm-ig.
Élvezze a valódi sokoldalúságot, amellyel fotóit a legkülönbözőbb, például 9 x 13 cm-es, 10 x 15 cm-es vagy 13 x 18 cm-es
méretekben is kinyomtathatja. Igazi szegély nélküli fényképeket is készíthet – nincs szükség a körbevágásra. 10 x 15 cm-es
fényképek készítése már 27 másodperc alatt. Ossza meg az élményt másokkal is: mindig legyen kéznél ez a hordozható
nyomtató a beépített fogantyúval – nyomtasson ismerősénél, egy partin vagy akár nyaraláskor. Az Energy Star minősítésű
nyomtatóval amellett, hogy csökkentheti energiaköltségeit, egyúttal a környezet védelméhez is hozzájárul.
Nemcsak a telepítése, de a használata is gyerekjáték – nyomtasson a számítógépével vagy a nélkül.
Meglátja milyen egyszerű gyönyörű fotókat nyomtatni akár a számítógépével, akár anélkül. Nyomtasson közvetlenül a
fényképezőgép memóriakártyájáról2 – csak helyezze be a kártyát a kártyanyílásba, majd válassza ki a fotókat a 6,1 cm-es
kijelző segítségével –, vagy csatlakoztassa a számítógéphez. Az automatikus vörösszem-eltávolító funkcióval biztos lehet
benne, hogy a fotókat a várt minőségben kapja kézhez. A fényképeket feldobhatja ötletes effektek hozzáadásával is, csupán
néhány egyszerű lépésben. Miért ne próbálná ki? A szoftvertelepítésre se legyen gondja – a HP Quick Connect Ön helyett is
dolgozik.
Nyomtasson azonnal száradó, laborminőségű fényképeket, melyek azonnal kézbe vehetők.
Azonnal száradó, vízálló fényképek közvetlenül a nyomtatóból, maszatolódás és elkenődés nélkül – a HP Vivera festékek és a
HP Advanced fotópapír használatával. Nyűgözze le családját, barátait laborminőségű fotók nyomtatásával és megosztásával:
így közösen élhetik meg az élményt rögtön az elkapott pillanat után. Nyomtasson a fakulásnak akár generációkon át ellenálló
fotókat3 a HP Advanced fotópapír használatával, amely tökéletes választás a képek keretezéséhez vagy fényképalbumban
való megőrzéséhez.
1 Támogatott memóriakártyák: Secure Digital/MultiMediaCard, Memory Stick®, Memory Stick Duo® és xD-Picture Card
A Compact Flash™ nem támogatott.

2 Támogatott memóriakártyák: Secure Digital/MultiMediaCard, Memory Stick®, Memory Stick Duo® és xD-Picture Card; a Compact Flash™ nem támogatott
3 Kirakati tartósság a Wilhelm Imaging Research, Inc

vagy a HP Image Permanence Lab értékelése alapján; lásd: www.hp.com/go/printpermanence.

Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatófej fúvókák
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség
Kompatibilis operációs rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények

Memória
Nyomtatónyelvek
Papír ajánlott súlya
Javasolt adathordozó
Médiaméretek
Papírkezelés
Papírkezelés/bemenet
Papíradagoló tálca
Papírkezelés/kimenet
Kétoldalas nyomtatás
Áramellátási követelmények
Energiafogyasztás
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Vezérlőpult
Mellékelt szoftverek
Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Működési környezet

ENERGY STAR
A kellékek élettartama
Garancia

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
600 színes tintafúvóka
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír) Akár 27 mp alatt
Akár 45 mp alatt
Akár 83 mp alatt
(szegéllyel, közvetlen
(szegéllyel, közvetlen (szegéllyel, közvetlen
csatlakozással)
csatlakozással)
csatlakozással)
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a fotodenzitástól függ.
Szín: Max. 4800 x 1200 dpi optimalizált felbontású nyomtatás számítógépről 1200 dpi bemenet mellett.
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Windows Vista®-tanúsítvány; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64 verziók: bármely Intel® Pentium® II, Celeron®
vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor; 128 MB RAM; 10 MB szabad merevlemez-terület a szoftver telepítéséhez; Microsoft®
Internet Explorer 6.0; USB-port; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 512 MB RAM, 10
MB szabad merevlemez-terület a szoftvertelepítéshez, Microsoft® Internet Explorer, USB-port
Macintosh: PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core® processzor; 256 MB RAM (legalább 512 MB vagy annál több ajánlott a
v10.5 verzióhoz); Mac v10.4.x vagy újabb verzió; 800 x 600 képpont felbontású, 16 bites színmélységű SVGA monitor; 10
MB szabad merevlemez-terület a szoftver telepítéséhez; webböngésző; USB-port; USB-kábel
32 MB
HP PCL 3
HP fotópapírok max. 280 g/m²-ig
HP speciális fotópapír: 10 x 15 cm és 13 x 18 cm
Alapkiépítésben: 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, Nem szabványos: 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
20 lapos 10 x 15 / 13 x 18 cm-es fotópapírtálca, 20 lapos kimeneti papírtartó
Lap: Akár 20
Alapkiépítésben: 1, opcionális: 1
Akár 20
Nincs (nem támogatott)
Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Külső tápegységmodul
legfeljebb 23 W
USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, PictBridge, memóriakártya-olvasók, opcionális: HP bt500 Bluetooth USB 2.0
adapter (Q6273A), HP bővítőkészlet vezeték nélküli nyomtatáshoz (Q6259A)
6 előlapi gomb (bekapcsolás, menü, bal nyíl, nyomtatás, jobb nyíl, megszakítás); két LED (figyelmeztetés, vörösszem-eltávolítás)
Ingyenesen letölthető szoftver (nem tartozék)
Kicsomagolva: 252 x 117 x 134 mm, csomagolva: 300 x 165 x 197 mm
Kicsomagolva: 1,31 kg, csomagolva: 2,16 kg
Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 0– 45° C; Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C; működési páratartalom:
5–95% relatív páratartalom; Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet:-30–65°C;
Tárolási páratartalom: 5–95% relatív páratartalom; zajszint az iso 9296 szerint: hangteljesítmény: lwad 5,1 B(A)
(működés/nyomtatás közben)
Igen
További információk a nyomtatható oldalak/fotók számáról, valamint a patronok más jellemzőiről:
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

Q8625A

HP Photosmart A532
Compact fotónyomtató, HP
110 háromszínű tintapatron
(a patron a kezdőkészlet
része), 13 x 18 cm-es
fotópapírminta, útmutató,
tápegység és tápkábel
Tartozékok

Q6273A

HP bt500 Bluetooth USB 2.0
vezeték nélküli adapter

CC698A

Metro stílusú hordtáska
HP Photosmart
fényképezőgéphez

Q8504B

Metro stílusú hordtáska
HP Photosmart
fényképezőgéphez

Q8794A

HP Photo Book 13 x 18 cm/Kék

Q8795A

HP Photo Book 13 x 18
cm/Szürke

Q8796A

HP Photo Book 13 x 18 cm/Zöld

Q8797A

HP Photo Book 13 x 18 cm/Lila

Q8798A

HP Photo Book 13 x 18
cm/Mályva

Kellékek
CB304AE

HP 110 Tri-colour Inkjet Print
Cartridge with Vivera Inks
(háromszínű tintapatron Vivera
festékekkel)

Q8898AE

HP 110 gazdaságos
fotónyomtatási csomag Vivera
festékekkel – 10 x 15 cm/140
lap

Papír
Q8696A

HP Advanced Glossy Photo Paper
(speciális fényes fotópapír), 250
g/m², 13 x 18 cm
szegélymentes, 25 lap

Q8691A

HP Advanced Glossy Photo Paper
(speciális fényes fotópapír), 250
g/m², 10 x 15 cm
szegélymentes, 25 lap

Q8692A

HP Advanced Glossy Photo Paper
(speciális fényes fotópapír), 250
g/m², 10 x 15 cm
szegélymentes, 100 lap

Terméktámogatás
UG060E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG185E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG233E HP Care Pack, visszaszállítás
a lerakathoz, 3 év. (UG233E: csak a
balti országok, Görögország,
Lengyelország, Törökország, EEM,
Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG060E/UG185E:
Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok
teljes listáját a HP http://www.hp.com címen
elérhető webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com

Ragyogó, tartós színek.
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