HP Photosmart A532 mobiele fotoprinter

Professionele foto's printen tot 13 x 18 cm in enkele eenvoudige stappen – met of zonder pc. De
geheugenkaart1 plaatsen, foto's bekijken, selecteren en afdrukken – zo eenvoudig is het. U kunt
zelfs een rode ogen verwijderen en leuke, creatieve effecten toevoegen.

De HP Photosmart A532 mobiele fotoprinter is ontworpen voor gebruikers van alle leeftijden die snel en gemakkelijk, met of
zonder pc, foto's willen selecteren, personaliseren en in laboratoriumkwaliteit printen tot 13 x 18 cm.
Foto's met of zonder witranden printen op tal van formaten tot 13 x 18 cm.
Veelzijdige mogelijkheden om foto's te printen in tal van formaten, waaronder 9 x 13 cm, 10 x 15 cm en 13 x 18 cm. Echt
randloze foto's – geen tabs afscheuren of -knippen. 10 x 15 cm foto's printen vanaf 27 seconden. Neem deze draagbare
printer mee aan de handige greep om uw plezier te delen – zo kunt u printen bij vrienden thuis, op een feestje en zelfs op
vakantie. Deze printer met Energy Star certificaat bespaart op energiekosten en is milieuvriendelijk.
Gemakkelijk te installeren en te gebruiken – printen met of zonder computer.
Heel gemakkelijk schitterende foto's printen met of zonder pc. Rechtstreeks vanaf de geheugenkaart van uw camera
afdrukken2 – plaats deze in het slot en kies de foto's op het 6,1-cm display – of via de pc. De automatische rode ogen
verwijderoptie zorgt dat u de foto's krijgt die u verwacht. En u maakt uw foto's nog leuker door in enkele simpele stappen
creatieve effecten toe te voegen. Speciale software installeren is niet nodig – HP Quick Connect zorgt overal voor.
Sneldrogende, professionele foto's kunnen direct na het printen worden verwerkt.
Als u print met HP Vivera inkt op HP Advanced Photo Paper, zijn uw foto’s direct droog en waterbestendig – ze kunnen direct
uit de printer worden beetgepakt zonder risico op vlekken of vegen. Maak indruk op vrienden en familie door foto's direct
nadat u ze hebt genomen af te drukken in laboratoriumkwaliteit en ze ter plekke te laten zien en uit te delen. Fotoprints op HP
Advanced Photo Paper zijn generaties lang lichtbestendig3 en heel geschikt voor inlijsten en fotoalbums.
1 Geheugenkaartslots ondersteunen Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® en xD-Picture Card
Geen ondersteuning voor CompactFlash™.

2 Geheugenkaartslots ondersteunen Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® en xD-Picture Card; geen ondersteuning voor
CompactFlash™

3 Lichtbestendigheidswaarden van Wilhelm Imaging Research, Inc of HP Image Permanence Lab; kijk op www.hp.com/go/printpermanence.

Technische specificaties
Printtechnologie
Spuitmondjes
Printsnelheid

Printkwaliteit
Compatibele besturingssystemen
Minimum systeemeisen

Geheugen
Printertalen
Aanbevolen mediagewicht
Aanbevolen media
Mediaformaten
Papierverwerking
Mediaverwerking/invoer
Papierinvoerlade
Mediaverwerking/uitvoer
Dubbelzijdig printen
Voeding
Stroomverbruik
Interface en aansluitopties
Bedieningspaneel
Inbegrepen software
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

ENERGY STAR
Gebruiksduur supplies
Garantie

Bestelinformatie
Thermische HP inkjettechnologie
600 spuitmondjes voor kleureninkt
Documenttype
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier)

Concept
Standaard
Presentatie
Vanaf 27 seconden
Vanaf 45 seconden Vanaf 83 seconden
(met witranden,
(met witranden,
(met witranden,
rechtstreeks
rechtstreeks
rechtstreeks
aangesloten)
aangesloten)
aangesloten)
Afhankelijk van het type en de printmodus – genoemde snelheden zijn gemiddelden. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk
van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het type foto's.
Kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer
Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional; Gecertificeerd voor Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home Edition, Professional, XP Professional x64 edities: een Intel® Pentium® II, Celeron®
of 233-MHz compatibele processor; 128 MB RAM; 10 MB vrije schijfruimte voor software-installatie; Microsoft® Internet Explorer
6.0; USB-poort; Windows Vista®: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor; 512 MB RAM, 10 MB vrije schijfruimte
voor software-installatie, Microsoft® Internet Explorer, USB-poort
Macintosh: PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core® processor; 256 MB RAM (512 MB of meer aanbevolen voor v10.5); Mac
v10.4.x en hoger; SVGA-monitor (800 x 600 met 16-bits kleur); 10 MB vrije schijfruimte voor software-installatie; webbrowser;
USB-poort; USB-kabel
32 MB
HP PCL 3
HP fotomedia tot 280 gr/m²
HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm en 13 x 18 cm
Standaard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Afwijkend OR afwijkende formaten: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Lade voor 20 vel 10 x 15 / 13 x 18 cm fotopapier, uitvoerlade voor 20 vel
Vellen: Maximaal 20
Standaard: 1, optioneel: 1
Maximaal 20
Geen (niet ondersteund)
Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Externe voedingsmodule
Max. 23 Watt
USB – compatibel met de USB 2.0 specificatie, PictBridge, geheugenkaartslots, optioneel: HP bt500 Bluetooth USB 2.0 adapter
(Q6273A), HP Upgradekit voor draadloos printergebruik (Q6259A)
6 knoppen op het frontpaneel (aan/uit, menu, pijl links, pijl rechts, annuleren); twee LED's (attentie, rode ogen)
Software is gratis te downloaden (niet inbegrepen)
Zonder verpakking: 252 x 117 x 134 mm, met verpakking: 300 x 165 x 197 mm
Zonder verpakking: 1,31 kg, met verpakking: 2,16 kg
Omgevingscondities: temperatuur, in bedrijf: 0 tot 45 °C; Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35 °C; relatieve
luchtvochtigheid, in bedrijf: 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid; Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80%
rel; Temperatuur, bij opslag:-30 tot 65 °C; Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid;
geluidsspecificaties volgens iso 9296: geluidskracht: lwad 5,1 B(A) (tijdens printen)
Ja
Meer informatie over cartridgeopbrengst (pagina's en foto's) is beschikbaar op: www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Q8625A

HP Photosmart A532
mobiele fotoprinter, HP 110
drie-kleuren inktcartridge
(introductiecartridge), 13 x
18 cm
fotomediavoorbeelden,
basishandleiding, voeding
en netsnoer
Accessoires

Q6273A

HP bt500 Bluetooth USB 2.0
draadloze adapter

CC698A

HP Photosmart metro-style
draagtas

Q8504B

HP Photosmart metro-style
draagtas

Q8794A

HP Fotoboek 13 x 18 cm/blauw

Q8795A

HP Fotoboek 13 x 18 cm/grijs

Q8796A

HP Fotoboek 13 x 18 cm/groen

Q8797A

HP Fotoboek 13 x 18 cm/paars

Q8798A

HP Fotoboek 13 x 18 cm/mauve

CB304AE

HP 110 drie-kleuren inktcartridge
met Vivera inkt

Q8898AE

HP 110 serie foto value pack met
Vivera inkt, 10 x 15 cm, 140 vel

Supplies

Media
Q8696A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 250 gr/m², 13 x 18
cm zonder witrand/25 vel

Q8691A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 250 gr/m², 10 x 15
cm zonder witrand/25 vel

Q8692A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 250 gr/m², 10 x 15
cm zonder witrand/100 vel

Service en support
UG060E HP Care Pack, Exchange
service op de volgende werkdag, 3
jaar
UG185E HP Care Pack, Exchange
service (standaard doorlooptijd), 3
jaar
UG233E HP Care Pack, Retour aan
depot, 3 jaar. (UG233E: alleen
Baltisch gebied, Griekenland, Polen,
Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische
Republiek, Slowakije, Hongarije.
UG060E/UG185E: Rest van Europa).
Een compleet overzicht van supplies, media en
accessoires is beschikbaar op de HP website:
http://www.hp.com

http://www.hp.com

Schitterende, duurzame kleuren

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Gepubliceerd in EMEA 05/08 4AA1-9239NLE

