HP Photosmart A532 kompakt fotoskriver

Få fotografier i laboratoriekvalitet opp til 13 x 18 cm med noen få, enkle operasjoner – med
eller uten PC. Sett inn minnekortet1, vis og velg fotografier og skriv ut – så enkelt er det. Du kan
til og med fjerne røde øyne og legge til kreative effekter.

HP Photosmart A532 kompakte fotoskrivere er laget for personer i alle aldre som ønsker en rask, morsom og enkel metode
for å velge, tilpasse og skrive ut fotografier i laboratoriekvalitet opp til 13 x 18 cm, med eller uten bruk av PC.
Skriv ut fotografier – med eller uten kantlinjer – i en rekke størrelser opp til 13 x 18 cm.
Gled deg over allsidigheten ved å kunne skrive ut fotografier i en rekke størrelser, inkludert 9 x 13 cm, 10 x 15 cm og 13 x
18 cm. Få fotografier uten kantlinjer – ingen grunn til å beskjære eller kutte av kanter. Skriv ut 10 x 15 cm fotografier på bare
27 sekunder. Del moroa og ta denne bærevennlige skriveren med deg ved hjelp av det innebygde håndtaket – skriv ut hos
venner, på en fest eller til og med på ferier. Reduser strømkostnadene og bidra til å beskytte miljøet med denne Energy
Star-kvalifiserte skriveren.
Enkel å installere og bruke – skriv ut med eller uten bruk av datamaskinen.
Se hvor enkelt det er å skrive ut vakre fotografier med eller uten PC. Skriv ut direkte fra kameraets minnekort2 – bare sett inn
kortet og velg fotografiene fra den 6,1 cm store skjermen – eller koble til PCen. Få fotografiene du forventer med automatisk
fjerning av røde øyne. Hvorfor ikke ha det litt gøy med fotografiene ved å legge til kreative effekter med noen få enkle
operasjoner? Det trenger heller ikke tenke på installering av programvare – HP Quick Connect gjør det for deg.
Skriv ut hurtigtørkende fotografier i laboratoriekvalitet som du kan håndtere direkte fra skriveren.
Skriv ut hurtigtørkende og vannbestandige fotografier som du kan håndtere rett fra skriveren uten at blekket smitter, når du
skriver ut med HP Vivera-blekk på HP Advanced-fotopapir. Imponer venner og familie ved å skrive ut og dele fotografier i
laboratoriekvalitet som du kan dele og glede deg over der og da, minutter etter at du har tatt dem. Skriv ut fotografier som
motstår falming i generasjoner3 på HP Advanced-fotopapir - perfekt for innramming og fotoalbum.
1 Minnekortsporene støtter Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® og xD-Picture Card
Støtter ikke Compact Flash™.

2 Minnekortsporene støtter Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® og xD-Picture Card; støtter ikke Compact Flash™
3 Vurdering av lysekthet utført av Wilhelm Imaging Research, Inc

eller HP Image Permanence Lab; besøk www.hp.com/go/printpermanence.
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Utskriftskvalitet
Operativsystemkompatibilitet
Minstekrav til systemet

Minne
Skriverspråk
Anbefalt medievekt
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ENERGY STAR
Levetid for rekvisita
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Bestillingsinformasjon

HP termisk blekkskriver
600 fargeblekkdyser
Dokumenttype
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)

Utkast
Normal
Beste
Så raskt som 27 sek.
Så raskt som 45 sek. Så raskt som 83 sek.
(med kanter,
(med kanter,
(med kanter,
direktetilkoblet)
direktetilkoblet)
direktetilkoblet)
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
fototetthet.
Farge: Opp til 4800 x 1200 optimerte dpi ved utskrift fra datamaskin og 1200 dpi inn
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Sertifisert for Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64: en Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 HHz
kompatibel prosessor; 128 MB minne; 10 MB ledig harddiskplass for programvareinstallering; Microsoft® Internet Explorer 6.0;
USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor; 512 MB minne 10 MB ledig harddiskplass for
installering av programvare, Microsoft® Internet Explorer, USB-port
Macintosh: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core®-prosessor; 256 MB minne (512 MB eller mer anbefales for v10.5); Mac
v10.4.x og høyere; SVGA-skjerm (800 x 600 med 16-bits farger); 10 MB ledig harddiskplass for programvareinstallering;
Nettleser; USB-port; USB-kabel
32 MB
HP PCL 3
HP-fotopapir opp til 280 g/m²
HP Advanced fotopapir: 10 x 15 cm og 13 x 18 cm
Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Egendefinert: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
20 arks 10 x 15 / 13 x 18 cm fotopapirskuff, 20 arks utmatingsbrett
Ark: Opptil 20
Standard: 1, tilleggsutstyr: 1
Opptil 20
Ingen (ikke støttet)
Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Ekstern strømforsyningsmodul
23 watt maksimum
USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene, PictBridge, minnekortspor, tilleggsutstyr: HP bt500 Bluetooth USB 2.0-adapter
(Q6273A), HP oppgraderingssett for trådløs utskrift (Q6259A)
6 frontpanelknapper (på/av, meny, venstrepil, skriv ut, høyrepil, avbryt); to lamper (varsling, røde øyne)
Programvare tilgjengelig for gratis nedlasting (ikke inkludert)
Uten emballasje: 252 x 117 x 134 mm, med emballasje: 300 x 165 x 197 mm
Uten emballasje: 1,31 kg, med emballasje: 2,16 kg
Miljøkrav: temperatur ved drift: 0 til 45 °C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35° C; fuktighet ved drift: 5 til 95 % RF; Anbefalt
fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF; Lagringstemperatur:-30 til 65 °C; Fuktighet ved lagring: 5 til 95 % RF; støynivå iht. iso 9296:
lydstyrke: lwad 5,1 B(A) (aktiv/utskrift)
Ja
Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies angående side- og fotokapasitet og andre kassettalternativer
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Q8625A

HP Photosmart A532
kompakt fotoskriver, HP 110
trefargers blekkpatron
(introduksjonspatron),
prøver på 13 x 18 cm
fotopapir, grunnleggende
veiledning, strømforsyning
og strømledning
Tilbehør

Q6273A

HP bt500 Bluetooth USB 2.0
trådløs adapter

CC698A

HP Photosmart bæreveske i
metrostil

Q8504B

HP Photosmart bæreveske i
metrostil

Q8794A

HP fotobok 13 x 18 cm/blå

Q8795A

HP fotobok 13 x 18 cm/grå

Q8796A

HP fotobok 13 x 18 cm/grønn

Q8797A

HP fotobok 13 x 18 cm/lilla

Q8798A

HP fotobok 13 x 18 cm/grålilla

Rekvisita
CB304AE

HP 110 trefargers blekkpatron
med Vivera-blekk

Q8898AE

HP 110-serien med
økonomifotopakke med
Vivera-blekk, 10 x 15 cm / 140
ark

Papirtyper
Q8696A

HP avansert fotopapir, glanset,
250 g/m², 13 x 18 cm uten
marg / 25 ark

Q8691A

HP avansert fotopapir, glanset,
250 g/m², 10 x 15 cm uten
marg / 25 ark

Q8692A

HP avansert fotopapir, glanset,
250 g/m², 10 x 15 cm uten
marg / 100 ark

Service og support
UG060E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG185E HP Care Pack,
Utskiftingsservice (vanlig
behandlingstid), 3 år
UG233E HP Care Pack, Retur til
depot-service, 3 år. (UG233E: bare
Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM,
Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG060E/UG185E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita,
medier og tilbehør på HPs nettsted
http://www.hp.com

http://www.hp.no

Strålende, holdbare farger
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