HP Photosmart A532 kompakt
fotoskrivare

Skriv ut foton av laboratoriekvalitet upp till 13 x 18 cm med bara några enkla steg - med eller
utan dator. Sätt in minneskortet1, förhandsgranska och välj foton och skriv ut – så enkelt är det.
Du kan även ta bort röda ögon och lägga till kreativa effekter för att skapa roliga bilder att ge
bort.
HP Photosmart A532 kompakt fotoskrivare är utformad för människor i alla åldrar som vill kunna välja, anpassa och skriva ut
foton av laboratoriekvalitet upp till 13 x 18 cm på ett snabbt, roligt och enkelt sätt, med eller utan dator.
Skriv ut foton - med kanter eller utfallande - i olika storlekar upp till 13 x 18 cm.
Dra nytta av mångsidigheten att kunna skriva ut foton i olika storlekar, inklusive 9 x 13 cm, 10 x 15 cm och 13 x 18 cm. Skriv
ut verkligt utfallande foton - du behöver inte skära av kanterna eller klippa bort flikar. Skriv ut 10 x 15 cm foton på bara 27
sekunder. Dela med dig av det roliga och bär med dig denna lättransporterade skrivare med hjälp av det inbyggda handtaget
- skriv ut hemma hos en kompis, på en fest eller på semestern. Sänk energikostnaderna och hjälp till att skydda miljön med
denna Energy Star-godkända skrivare.
Enkel att installera och att använda - skriv ut med eller utan dator.
Se hur enkelt det är att skriva ut vackra foton med eller utan dator. Skriv ut direkt från kamerans minneskort2 - sätt bara in det
på kortplatsen och välj foton på 6,1-cm-skärmen - eller anslut skrivaren till din dator. Se till att du får fotona som du vill ha dem
med automatisk borttagning av röda ögon. Varför inte försöka ha lite kul med dina foton genom att lägga till kreativa effekter
i några enkla steg? Du behöver inte ens bekymra dig om att installera programvara - HP Quick Connect sköter allt åt dig.
Skriv ut snabbtorkande foton av labbkvalitet som du kan hantera direkt från skrivaren.
Skriv ut foton som torkar direkt och är vattenbeständiga och som du kan ta direkt från skrivaren utan att de kladdar med HP
Vivera-bläck och HP Advanced fotopapper. Imponera på vänner och familj genom att skriva ut och ge bort foton av
laboratoriekvalitet direkt, några ögonblick efter det att du har tagit dem. Skriv ut foton som står emot blekning i generationer3
med HP Advanced fotopapper, perfekt för inramning och fotoalbum.
1 Minneskortplatserna stöder Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® och xD-Picture Card
Stöder inte Compact Flash™.

2 Minneskortplatserna stöder Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® och xD-Picture Card; stöder inte Compact Flash™
3 Beständighetsvärdering vid visningsförhållanden framtagen av Wilhelm Imaging Research, Inc
eller HP Image Permanence Lab; besök www.hp.com/go/printpermanence.

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik
Skrivhuvudmunstycken
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Passar följande operativsystem
Lägsta systemkrav

Minne
Skrivarspråk
Rekommenderad materialvikt
Rekommenderade medier
Mediestorlekar
Pappershantering
Mediehantering/inmatning
Pappersmagasin
Mediehantering/utmatning
Duplexutskrift
Strömförsörjningskrav
Strömförbrukning
Gränssnitt och anslutningar
Kontrollpanel
Medföljande program
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
HP bläckstråleskrivare
600 färgbläckmunstycken
Dokumenttyp
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)

Utkast
Normal
Hög kvalitet
På bara 27 sek (med
På bara 45 sek (med På bara 83 sek (med
kant,
kant,
kant,
direktanslutning)
direktanslutning)
direktanslutning)
Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och
fotodensitet.
Färg: Upp till 4800 x 1200 dpi (optimerat) vid utskrift från en dator och 1200 dpi (original)
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Certifierad för Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64-versionerna: valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®eller kompatibel 233 MHz-processor; 128 MB RAM; 10 MB tillgängligt diskutrymme för installation av programvara; Microsoft®
Internet Explorer 6.0; USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor; 512 MB RAM, 10
MB ledigt hårddiskutrymme för programvaruinstallation, Microsoft® Internet Explorer, USB-port
Macintosh: PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM (512 MB eller mer rekommenderas för v10.5); Mac
v10.4.x och senare; SVGA (800 x 600 punkters skärm med 16-bitars färg); 10 MB tillgängligt diskutrymme för installation av
programvara; Webbläsare; USB-port; USB-kabel
32 MB
HP PCL 3
HP fotopapper upp till 280 g/m²
HP Advanced fotopapper: 10 x 15 cm och 13 x 18 cm
Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Anpassade: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
20-arks 10 x 15/13 x 18 cm fotopappersmagasin, 20-arks utmatningsfack
Ark: Upp till 20
Standard: 1, tillval: 1
Upp till 20
Ingen (stöds ej)
Inspänning 100-240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Extern nätenhet
23 W max
USB - kompatibel med USB 2.0-specifikationerna, PictBridge, minneskortplatser, tillval: HP bt500 Bluetooth USB 2.0-adapter
(Q6273A), HP uppgraderingspaket för trådlös utskrift (Q6259A)
6 knappar på frontpanelen (strömbrytare, meny, vänsterpil, utskrift, högerpil, avbryt); två indikatorlampor (varning, röda ögon)
Programvara kan laddas ned kostnadsfritt (medföljer inte)
Utan emballage: 252 x 117 x 134 mm, med emballage: 300 x 165 x 197 mm
Utan emballage: 1,31 kg, med emballage: 2,16 kg
Miljökrav: drifttemperatur: 0 till 45 °C; Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35° C; luftfuktighet vid drift: 5 till 95 % relativ
luftfuktighet; Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; Förvaringstemperatur:-30 till 65 °C;
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet; ljudnivåer enligt iso 9296: ljudstyrka: lwad 5,1 B(A) (aktiv/utskrift)
Ja
För information om antal sidor och foton per patron samt information om alternativa patroner, se
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

Q8625A

HP Photosmart A532
kompakt fotoskrivare, HP
110 trefärgsbläckpatron
(introduktionspatron), prov
på 13 x 18 cm fotopapper,
grundläggande handbok,
nätaggregat och sladd
Tillbehör

Q6273A

HP bt500 Bluetooth USB 2.0
trådlös adapter

CC698A

HP Photosmart Metro Style-väska

Q8504B

HP Photosmart Metro Style-väska

Q8794A

HP Photo Book 13 x 18 cm/blå

Q8795A

HP Photo Book 13 x 18 cm/grå

Q8796A

HP Photo Book 13 x 18 cm/grön

Q8797A

HP Photo Book 13 x 18 cm/lila

Q8798A

HP Photo Book 13x18 cm/malva

CB304AE

HP 110 trefärgs bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

Q8898AE

HP 110-seriens fotovärdepaket
med Vivera-bläck – 10 x 15
cm/140 ark

Förbrukningsartiklar

Media
Q8696A

HP Advanced glättat fotopapper
250 g/m² - 13x18 cm
kantfritt/25 ark

Q8691A

HP Advanced glättat fotopapper
250 g/m² - 10x15 cm
kantfritt/25 ark

Q8692A

HP Advanced glättat fotopapper
250 g/m² - 10x15 cm
kantfritt/100 ark

Service och Support
UG060E HP Care Pack, service med
utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG185E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG233E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG233E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet,
EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien,
Ungern. UG060E/UG185E: Övriga
Europa).
För en fullständig lista över
förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se
HP:s webbplats vid http://www.hp.com

http://www.hp.com

Strålande, varaktiga färger
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