Impressora Fotográfica HP Photosmart
A532 Compact

Obtenha fotos com qualidade de laboratório até 13 x 18 cm com alguns passos simples - com
ou sem PC. Encaixe o seu cartão1 de memória, visione e escolha as suas fotografias e imprima é tão simples como isso. Pode até remover o efeito de olhos vermelhos e adicionar efeitos
criativos para uma partilha divertida.
A impressora fotográfica HP Photosmart Compact A532 foi concebida para pessoas de todas as idades que desejem uma
forma rápida, divertida e fácil de seleccionar, personalizar e imprimir fotografias com qualidade de laboratório com formatos
até 13 x 18 cm, com ou sem um PC.
Imprima fotografias - com ou sem margens - numa gama de formatos até 13 x 18 cm.
Desfrute de versatilidade de poder imprimir as suas fotografias numa gama de tamanhos, incluindo 9 x 13 cm, 10 x 15 cm e
13 x 18 cm. Obtenha fotografias verdadeiramente sem margens - sem necessidade de recortar ou aparar as abas. Imprima
fotografias de 10 x 15 cm em apenas 27 segundos. Partilhe a diversão e leve consigo esta impressora fácil de transportar
utilizando e pega de transporte integrada - imprima em casa de um amigo, numa festa e mesmo em férias. Reduza os seus
custos de energia e ajude a proteger o ambiente com esta impressora qualificada Energy Star.
Fácil de configurar e de utilizar - imprima com ou sem o seu computador.
Veja como fácil é imprimir belas fotografias com ou sem o seu computador. Imprima directamente do cartão[1] de memória
da sua câmara - basta encaixá-lo na slot e escolher as suas fotografias através do visor de 6,1cm - ou ligar ao seu
computador. Tenha a certeza que obtém as fotografias que deseja com remoção automática do efeito de olhos vermelhos.
Porque não tentar obter algum divertimento através de efeitos criativos com apenas alguns simples passos? Também não tem
de se preocupar com a instalação de software - o HP Quick Connect faz tudo isso por si.
Imprima fotografias de qualidade de laboratório com secagem instantânea que pode manusear logo após serem impressas.
Imprima fotografias de secagem instantânea e resistentes à água, que pode manusear imediatamente à saída da impressora,
sem borrar ou manchar quando imprime com Tinta HP Vivera e Papel HP Advanced para fotografia. Impressione os amigos e
a família ao imprimir e partilhar fotografias com qualidade de laboratório, que pode desfrutar ali, e logo depois de as ter
capturado. Imprima fotografias que vão resistir também ao desbotamento durante gerações3 com o papel fotográfico HP
Advanced, perfeitas para emoldurar e álbuns.
1 As slots para cartões de memória suportam Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® e xD-Picture Card
Não suportam Compact Flash™.

2 As slots para cartões de memória suportam Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® e xD-Picture Card; não suportam Compact
Flash™

3 Classificação de permanência de ecrã por Wilhelm Imaging Research, Inc
ou HP Image Permanence Lab; visite www.hp.com/go/printpermanence.
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Requisitos mínimos do sistema

Memória
Linguagens da impressora
Peso de suportes recomendados
Suportes recomendados
Formatos dos suportes de impressão
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ENERGY STAR
Duração dos consumíveis
Garantia

Jacto de Tinta Térmico HP
600 bocais de tinta colorida
Tipo de documento
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
fotográfico)

Rascunho
Normal
Melhorado
Em apenas 27 seg.
Em apenas 45 seg. Em apenas 83 seg.
(com margem e
(com margem e
(com margem e
ligação directa)
ligação directa)
ligação directa)
Consoante o tipo e modo de impressão e valores aproximados. A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema,
do programa de software e da densidade da fotografia.
Cor: Até 4800 x 1200 ppp optimizados ao imprimir a partir de um computador e 1200 ppp de entrada
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Certificado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64 editions: qualquer processador compatível
Intel® Pentium® II, Celeron®, ou a 233 MHz; 128 MB de RAM; 10 MB de espaço disponível em disco rígido para a instalação
do software; Microsoft® Internet Explorer 6.0; porta USB; Windows Vista®: processador a 800 MHz de 32 bits (x86) ou de 64
bits (x64); 512 MB de memória RAM, 10 MB de espaço disponível em disco rígido para a instalação do software, Microsoft®
Internet Explorer, porta USB
Macintosh: Processador PowerPC G3, G4, G5, ou Intel® Core®; 256 MB de RAM (recomendamos 512 MB ou mais para
v10.5); Mac v10.4.x e posterior; monitor SVGA (800 x 600 com cor de 16 bits); 10 MB de espaço disponível em disco rígido
para a instalação do software; Web browser; porta USB; cabo USB
32 MB
HP PCL 3
Papéis HP para fotografia até 280 g/m²
Papel HP Advanced para fotografia: 10 x 15 cm e 13 x 18 cm
Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Personalizado: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Tabuleiro de fotos para 20 folhas de 10 x 15/13 x 18 cm, tabuleiro de saída de 20 folhas
Folhas: De até 20
Standard: 1, opcional: 1
De até 20
Nenhuma (não suportada)
Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)., módulo de fonte de alimentação externa
23 Watts no máximo
USB - compatível com as especificações USB 2.0, PictBridge, slots para cartões de memória, opcional: Adaptador Bluetooth USB
2.0 HP bt500 (Q6273A), Kit de actualização de impressão sem fios HP (Q6259A)
6 botões frontais (Alimentação, Remoção olhos vermelhos, Seta esquerda, Imprimir, Seta direita, Cancelar); dois LEDS (atenção,
Olhos vermelhos)
Software disponível para transferência (não incluído)
Fora da caixa: 252 x 117 x 134 mm, na caixa: 300 x 165 x 197 mm
Fora da caixa: 1,31 kg, na caixa: 2,16 kg
Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 0 até 45 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 até 35 °C;
humidade de funcionamento: 5 a 95% de humidade relativa; Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR;
Temperatura de armazenamento:-30 a 65° C; Humidade de armazenamento: 5 a 95% de humidade relativa; níveis de ruído
conforme a iso 9296: potência sonora: lwad 5,1 B(A) (activa, impressão)
Sim
Para obter dados sobre o rendimento de páginas e fotos e outras opções, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.

Q8625A

Impressora Fotográfica HP
Photosmart A532 Compact,
Tinteiro de Impressão Inkjet
com Três Cores HP 110
(tinteiro introdutório),
amostra de suporte
fotográfico com 13 x 18
cm, guia básico, fonte e
cabo de alimentação
Acessórios

Q6273A

Adaptador HP bt500 Bluetooth
USB 2.0 Sem Fios

CC698A

Bolsa de Transporte Estilo Metro
HP Photosmart

Q8504B

Bolsa de Transporte Estilo Metro
HP Photosmart

Q8794A

Álbum fotográfico HP 13 x 18
cm/Azul

Q8795A

Álbum fotográfico HP 13 x 18
cm/Cinza

Q8796A

Álbum fotográfico HP 13 x 18
cm/Verde

Q8797A

Álbum fotográfico HP 13 x 18
cm/Roxo

Q8798A

Álbum fotográfico HP 13x18
cm/Mauve

Consumíveis
CB304AE

Tinteiro Tricolor HP 110 para
impressão a jacto de tinta com
Tintas Vivera

Q8898AE

Conjunto de Oferta Especial para
Fotografia HP 110 Series com
Tintas Vivera, 10 x 15 cm/140
folhas

Suportes de impressão
Q8696A

Papel HP avançado para
fotografia, lustroso, 250 g/m² 13x18 cm sem margem/25
folhas

Q8691A

Papel HP avançado para
fotografia, lustroso, 250 g/m² 10x15 cm sem margem/25
folhas

Q8692A

Papel HP avançado para
fotografia, lustroso, 250 g/m² 10x15 cm sem margem/100
folhas

Serviço e Suporte
UG060E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição no Dia Útil
Seguinte, 3 anos
UG185E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição (tempo total
standard de prestação do serviço), 3
anos
UG233E Pacote de Assistência HP,
serviço de Devolução ao Armazém, 3
anos (UG233E: somente países
Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia,
EEM, Eslovénia, Republica Checa,
Eslováquia, Hungria.
UG060E/UG185E: resto da Europa).
Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web
da HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com

Cores brilhantes e duradouras
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