Kompaktná fototlačiareň HP Photosmart
A532

Získajte fotografie v laboratórnej kvalite a v rozsahu formátov až po 13 x 18 cm len pomocou
niekoľkých jednoduchých krokov - s alebo bez vášho PC. Vložte svoju pamäťovú kartu1,
prezerajte a vyberajte si fotografie a tlačte - je to také ľahké. Pre zábavu môžete dokonca
odstrániť aj efekt červených očí a pridať kreatívne efekty.
Tlačiareň série HP Photosmart A532 Compact Photo Printer je určená pre ľudí každého veku, ktorí chcú rýchlo, zábavne a
jednoducho vyberať, upravovať a tlačiť fotografie v lab. kvalite až do 13 x 18 cm buď s alebo bez PC.
Tlačte fotografie - s alebo bez okrajov - v rozsahu formátov až do 13 x 18 cm.
Vychutnávajte si všestrannosť možnosti tlačiť vaše fotografie v rozsahu formátov 9 x 13 cm, 10 x 15 cm a 13 x 18 cm.
Získajte skutočné bezokrajové fotografie – bez nutnosti úpravy alebo orezávania okrajov. Tlačte fotografie formátu 10 x 15
cm už za 27 sekúnd. Podeľte sa o zábavu a noste so sebou túto ľahko prenosnú tlačiareň pomocou zabudovanej prenosnej
rukoväte - tlačte u priateľa v dome, na večierku a dokonca na dovolenke. S touto tlačiarňou Energy Star si znížte náklady na
energiu a pomôžte chrániť životné prostredie.
Jednoduché nastavenie a ľahké používanie - tlačte s alebo bez vášho počítača.
Pozrite, ako je ľahké tlačiť nádherné fotografie s alebo bez vášho PC. Tlačte priamo z pamäťovej karty vášho fotoaparátu2 –
stačí len vložiť pamäťovú kartu do zásuvky a vybrať si fotografie na 6,1 cm displeji – alebo zapojte do vášho PC. Uistite sa,
či ste získali fotografie, ktoré ste očakávali pri automatickom odstránení efektu červených očí. Prečo nevyskúšať trochu zábavy
s vašimi fotografiami kúpou prídavných kreatívnych efektov pomocou niekoľkých jednoduchých krokov? Netreba sa obávať
ani o inštaláciu softvéru - HP Quick Connect to všetko urobí za vás.
Tlačte okamžite schnúce fotografie v laboratórnej kvalite, ktoré môžete začať používať hneď po vytiahnutí z tlačiarne.
Náplne HP Vivera a zdokonalený fotografický papier HP vám zabezpečia okamžite schnúce fotografie odolné voči vode, s
ktorými budete môcť manipulovať hneď po vybratí z tlačiarne bez toho, aby ste ich rozmazali. Zapôsobte na priateľov a
rodinu tlačou a zdieľaním fotografií laboratórnej kvality, o ktoré sa môžete podeliť a tešiť sa z nich priamo na mieste, ako aj
v okamihu, akonáhle ich nafotíte. Tlačte fotografie, ktoré nevyblednú po generácie3 aj pomocou zdokonaleného
fotografického papiera HP, ideálne pre zarámovanie a fotoalbumy.
1 Zásuvky pre pamäťové karty podporujú Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® a xD-Picture Card
nepodporuje Compact Flash™.

2 Zásuvky pre pamäťové karty podporujú Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® and xD-Picture Card; nepodporuje Compact
Flash™

3 Hodnotenie stálosti obrazu spoločnosťou Wilhelm Imaging Research, Inc

alebo laboratóriom HP Image Permanence Lab; navštívte www.hp.com/go/printpermanence.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
600 farebných atramentových trysiek
Typ dokumentu
Farebné fotografie 10 x 15 cm
(fotografický papier)

Koncept
Bežná
Najvyššia
S rýchlosťou až 27
S rýchlosťou až 45 S rýchlosťou až 83
sekúnd (s okrajom,
sekúnd (s okrajom, sekúnd (s okrajom,
priame zapojenie)
priame zapojenie)
priame zapojenie)
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru a hustoty
fotografie.
Farba: Tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi pri tlači z počítača a 1 200 vstupné dpi
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Certifikované pre Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64 edície: akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II,
Celeron®, alebo kompatibilný procesor 233 MHz; 128 MB pamäte RAM; 10 MB voľného miesta na disku na inštaláciu
softvéru; Microsoft® Internet Explorer 6.0; USB port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64)
procesor; 512 MB RAM, 10 MB voľného miesta na pevnom disku pre inštaláciu softvéru, Microsoft® Internet Explorer, USB port
Macintosh: PowerPC G3, G4, G5, alebo procesor Intel® Core®; 256 MB RAM (512 MB alebo vyššia odporúčaná pre v10.5);
Mac v10.4.x a vyššia; Monitor SVGA (800 x 600 s 16-bitovou farbou); 10 MB voľného miesta na disku na inštaláciu softvéru;
Webový prehliadač; port USB; Kábel USB
32 MB
HP PCL 3
Fotografický papier HP až do 280 g/m²
Fotografický papier HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm a 13 x 18 cm
Štandardné: 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, Vlastné: 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
Zásobník fotografického papiera formátu 10 x 15 / 13 x 18 cm na 20 listov, výstupný zásobník na 20 listov
Hárky: Až 20
Štandardné: 1, voliteľné: 1
Až 20
Žiadne (nie je podporované)
Vstupné napätie 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), Externý modul napájacieho zdroja
Max. 23 W
USB rozhranie – kompatibilné so štandardom USB 2.0, štandard PictBridge, sloty na vkladanie pamäťových kariet, voliteľné: HP
bt500 Bluetooth USB 2.0 adaptér (Q6273A), súbor HP Wireless Printing Upgrade (Q6259A)
6 tlačidiel na prednom paneli (Zapnúť/Vypnúť, Menu, Šípka doľava, Tlač, Šípka doprava, Zrušiť); dve diódy typu LED (pozor,
Červené oko)
Softvér si môžete stiahnuť zdarma (nie je zahrnutý)
Bez balenia: 252 x 117 x 134 mm, balené: 300 x 165 x 197 mm
Bez balenia: 1,31 kg, balené: 2,16 kg
Rozsahy parametrov prostredia: prevádzková teplota: 0 až 45 °C; Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 35 °C;
prevádzková vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti; Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti;
Skladovacia teplota:–30 až 65 °C; Skladovacia vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti; úroveň hluku podľa iso 9296: akustický
výkon: lwad 5,1 B(A) (aktívna, pri tlači)
Áno
Informácie o počte vytlačených strán a fotografií a o iných možnostiach kazety sú na wwww.hp.com/go/learnaboutsupplies
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

Q8625A

Tlačiareň HP Photosmart
A532 Compact Photo,
kazeta s troma atramentmi
HP 110 (zavádzacia
kazeta), vzorkovač
fotografických médií 13 x
18 cm, základná príručka,
napájanie a kábel.
Príslušenstvo

Q6273A

Bezdrôtový adaptér HP bt500
Bluetooth USB 2.0

CC698A

Transportná taška HP Photosmart
v metro štýle

Q8504B

Transportná taška HP Photosmart
v metro štýle

Q8794A

HP Fotoalbum 13 × 18
cm/modrá

Q8795A

HP Fotoalbum 13 × 18 cm/sivá

Q8796A

HP Fotoalbum 13 × 18
cm/zelená

Q8797A

HP Fotoalbum 13 × 18
cm/fialová

Q8798A

HP Fotoalbum 13 × 18
cm/svetlofialová

Doplnky
CB304AE

Trojfarebná atramentová tlačová
kazeta HP 110 s atramentmi
Vivera

Q8898AE

Photo Value Pack radu HP 110
s atramentmi Vivera, 10 x 15
cm, 140 listov

Q8696A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP 250 g/m² - 13 x 18
cm bez okrajov/25 listov

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP 250 g/m² - 10 x 15
cm bez okrajov/25 listov

Q8692A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP 250 g/m² - 10 x 15
cm bez okrajov/100 listov

Médiá

Služby a podpora
UG060E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG185E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG233E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky. (UG232E: len Baltické
krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko,
krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG060E/UG185E: Zvyšok Európy).
Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

http://www.hp.com

Žiarivé a trvácne farby
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