Niewielka drukarka fotograficzna HP
Photosmart A532

Proste drukowanie zdjęć profesjonalnej jakości w formacie do 13x18 cm — z komputerem lub
bez. Wystarczy włożyć kartę pamięci1, przejrzeć zdjęcia i wybrać te, które mają zostać
wydrukowane. Można dodać różne efekty i usunąć efekt czerwonych oczu, a następnie
pokazać zabawne zdjęcia znajomym.
Niewielka drukarka fotograficzna HP Photosmart A532 została zaprojektowana osób, które chcą szybko i sprawnie wybierać,
dostosowywać i drukować profesjonalne zdjęcia w formacie do 13x18 cm, z użyciem komputera lub bez.
Drukowanie zdjęć — z marginesami lub bez — w formacie do 13x18 cm.
Ciesz się prawdziwą wszechstronnością i drukuj zdjęcia w wielu formatach, między innymi 9x13 cm, 10x15 cm oraz 13x18
cm. Zdjęcia bez marginesów — nie trzeba przycinać ani odrywać brzegów. Drukuj zdjęcia w formacie 10 x 15 cm w ciągu
zaledwie 27 sekund. Dziel się zabawą. Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie drukarki — można drukować u znajomych,
na przyjęciu lub nawet na wakacjach. Drukarka zgodna z normą Energy Star pomaga ograniczyć koszty energii elektrycznej
i chronić środowisko.
Łatwa konfiguracja i użytkowanie — drukowanie z użyciem komputera lub bez.
Łatwe tworzenie pięknych zdjęć z komputerem lub bez. Drukowanie bezpośrednio z karty pamięci aparatu fotograficznego2
— wystarczy włożyć ją w odpowiednie gniazdo i wybrać zdjęcie na wyświetlaczu o przekątnej 6,1 cm lub odczytać zdjęcia
na komputerze. Dzięki funkcji automatycznego usuwania efektu czerwonych oczu zdjęcia będą zawsze spełniały
oczekiwania. Chcesz pobawić się zdjęciami, dodając do nich różne efekty? Dzięki programowi HP Quick Connect nie musisz
instalować dodatkowego oprogramowania.
Drukuj szybko schnące zdjęcia studyjnej jakości, które można obejrzeć zaraz po wydrukowaniu.
Drukowanie z wykorzystaniem atramentu HP Vivera na papierze HP Advanced Photo pozwala uzyskać szybko schnące
zdjęcia, odporne na działanie wody, które można oglądać zaraz po wydrukowaniu, nie ryzykując rozmazania. Zaimponuj
rodzinie i znajomym, drukując i prezentując zdjęcia profesjonalnej jakości w każdym miejscu i o każdej porze, tuż po ich
zrobieniu. Zdjęcia wydrukowane na papierze HP Advanced Photo nie blakną przez dziesięciolecia3, można je oprawić w
ramki i przechowywać w albumach fotograficznych.
1 Czytnik kart pamięci obsługuje następujące typy kart: Secure Digital/MultiMedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® oraz xD-Picture Card
Karty Compact Flash™ nie są obsługiwane.

2 Czytnik kart pamięci obsługuje następujące typy kart: Secure Digital/MultiMedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® oraz xD-Picture Card; karty
Compact Flash™ nie są obsługiwane

3 Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research Inc
lub HP Image Permanence Lab; patrz www.hp.com/go/printpermanence.
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Technologia termiczna HP Inkjet
600 dysz do druku w kolorze
Typ dokumentu
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Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
wykorzystywanego oprogramowania i gęstości zdjęcia.
Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera; rozdzielczość wejściowa 1200
dpi
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Certified for Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64: dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron®
lub zgodny (233 MHz); 128 MB pamięci RAM; 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji
oprogramowania; Microsoft® Internet Explorer 6.0; port USB; Windows Vista®: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64),
800 MHz; 512 MB pamięci RAM, 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji oprogramowania,
Microsoft® Internet Explorer, port USB
Macintosh: Procesor PowerPC G3, G4, G5 lub Intel® Core®; 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB lub więcej dla v10.5);
Mac v10.4.x lub nowszy; monitor SVGA (800x600 z 16-bitową głębią kolorów); 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym na
potrzeby instalacji oprogramowania; przeglądarka internetowa; port USB; Kabel USB
32 MB
HP PCL 3
Papiery HP Photo o gramaturze do 280 g/m²
Papier HP Advanced Photo: 10 x 15 cm i 13 x 18 cm
Standardowo: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Nietypowe: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Podajnik papieru fotograficznego na 20 arkuszy 10 x 15 / 13 x 18 cm, odbiornik papieru na 20 arkuszy
Liczba arkuszy: Do 20
Standardowo: 1, opcjonalnie: 1
Do 20
Brak (nie obsługuje)
Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), zewnętrzny moduł zasilacza
maksymalnie 23 W
USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, port PictBridge, gniazda na karty pamięci, opcjonalnie: Adapter HP bt500 Bluetooth
USB 2.0 (Q6273A), Zestaw HP do druku bezprzewodowego (Q6259A)
6 przycisków na panelu sterowania — Power (zasilanie), Menu, strzałka w lewo, Print (drukuj), strzałka w prawo, Cancel
(anuluj); 2 diody (uwaga, efekt czerwonych oczu)
Oprogramowanie dostępne do pobrania bezpłatnie (nie wchodzi w skład zestawu)
Bez opakowania: 252 x 117 x 134 mm, w opakowaniu: 300 x 165 x 197 mm
Bez opakowania: 1,31 kg, w opakowaniu: 2,16 kg
Zakresy środowiskowe: temperatura pracy: Od 0 do 45°C; Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 35°C; wilgotność podczas
pracy: wilgotność względna 5-95%; Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%; Temperatura
przechowywania:Od -30 do 65 °C; Wilgotność przechowywania: wilgotność względna 5-95%; poziom szumów wg iso 9296:
moc dźwięku: lwad 5,1 B(A) (stan aktywny/drukowanie)
Tak
Informacje o wydajności wkładów (drukowanie zwykłych stron i zdjęć) oraz innych wkładach można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.
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Niewielka drukarka
fotograficzna HP Photosmart
A532, trójkolorowy wkład
atramentowy HP 110
(wkład próbny), zestaw
próbnych nośników
fotograficznych w formacie
13x18 cm, podręcznik
użytkownika, zasilacz,
kabel zasilania
Akcesoria

Q6273A

Bezprzewodowy adapter
Bluetooth-USB 2.0 HP bt500

CC698A

Futerał Metro Style na aparat
HP Photosmart

Q8504B

Futerał Metro Style na aparat
HP Photosmart

Q8794A

Album HP do zdjęć 13 x 18
cm/niebieski

Q8795A

Album HP do zdjęć 13 x 18
cm/szary

Q8796A

Album HP do zdjęć 13 x 18
cm/zielony

Q8797A

Album HP do zdjęć 13 x 18
cm/purpurowy

Q8798A

Album HP do zdjęć 13 x 18
cm/fioletoworóżowy

Materiały eksploatacyjne
CB304AE

Trójkolorowy atramentowy wkład
drukujący HP 110 z atramentami
Vivera

Q8898AE

Zestaw HP Photo Value Pack
seria 110 z atramentami Vivera,
10 x 15 cm, 140 arkuszy

Q8696A

Papier HP Advanced Photo,
błyszczący, 250 g/m²,
13 x 18 cm bez marginesów,
25 arkuszy

Q8691A

Papier HP Advanced Photo,
błyszczący, 250 g/m²,
10 x 15 cm bez marginesów,
25 arkuszy

Q8692A

Papier HP Advanced Photo,
błyszczący, 250 g/m²,
10 x 15 cm bez marginesów,
100 arkuszy

Nośniki

Serwis i wsparcie
UG060E pakiety serwisowe HP Care
Pack, serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3 lata
UG185E pakiety serwisowe HP Care
Pack, wymiana urządzenia (czas
standardowy), 3 lata
UG233E pakiety serwisowe HP Care
Pack, usługa w punkcie serwisowym
HP, 3 lata. (UG233E: tylko: kraje
bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące,
Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry.
UG060E/UG185E: pozostałe kraje
europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych,
nośników i akcesoriów znajduje się na stronie
www.hp.com

http://www.hp.pl
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