Fotografická tiskárna HP Photosmart
B8550

Otevřete dveře do nového světa možností tisku díky této všestranné tiskárně s tiskem až do
velikosti A3+. Získejte fotografie laboratorní kvality ve velikosti od 10 x 15 cm do A3+ a užijte
si možnost vytvářet každodenní dokumenty na stejném zařízení.

Fotografická tiskárna HP Photosmart B8550 Photo Printer je určena rodinným fotografům hledajícím to nejlepší z obou světů:
volnost tisku fotografií až do velikosti A3+ a všestrannost umožňující rychle vytvářet každodenní dokumenty na stejném
zařízení.
Tiskněte fotografie, grafiku, kreativní projekty a mnohem více – až do velikosti A3+.
Rozšiřte své horizonty díky domácímu tisku velikosti A3+ a vytvářejte ohromující zvětšeniny, na které budete po zarámování a
vystavení pyšní. Tiskněte v řadě velikostí včetně velikosti 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 a krajina, až do velikosti A3+
(330 x 483 mm) s okraji nebo bez nich. Přejděte na větší formát tisku a získáte možnost vytvářet plakáty, kalendáře a další
kreativní projekty, včetně grafiky a obchodních aplikací jako rozložení návrhu A3 a tabulky.
Zvládněte vše díky všestranné tiskárně – fotografie, dokumenty, webové stránky a mnohem více.
Užijte si skutečnou flexibilitu díky této snadno použitelné domácí tiskárně A3+. Tiskněte fotografie s počítačem nebo bez něj,
z paměťové karty – pomocí vestavěného barevného displeje pro výběr a úpravy – nebo přímo z fotoaparátů s rozhraním
PictBridge. Získejte rychlý tisk dokumentů s rychlostí tisku až 33 str./min v černé a 31 str./min v barvách. Šetřete čas díky
automatickému zásobníku na fotografické papíry, získejte optimalizovaná nastavení kvality díky technologii HP Auto Sense1 a
získejte lepší výsledky při tisku webových stránek díky technologii HP Smart Web Printing2.
Získejte fotografie v laboratorní kvalitě a text v kvalitě laserového tisku se systémem tisku HP s 5 inkousty.
Získejte vhodný inkoust pro každou úlohu s pěti samostatnými inkousty HP Vivera. Inkousty na bázi barviva čtyř barev
umožňují tisk fotografií v laboratorní kvalitě s ohromující jasností obrazu. Černý inkoust na bázi pigmentu je vynikající pro
ostrý text laserové kvality. Individuální inkousty navíc umožňují vyměnit pouze kazety s inkoustem, které jsou vypotřebované.
Chcete získat ještě více za své peníze? Zvolte volitelné vysokokapacitní inkoustové kazety XL3 a vytiskněte až 3x více
černobílých a 2,5x více barevných stránek4.
1 Při tisku na zdokonalený fotografický papír HP Advanced Photo Paper
2 Vyžaduje prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
3 Není součástí dodávky, prodává se samostatně

4 Ve srovnání s inkoustovými kazetami HP 364; inkoustové kazety XL s vysokou kapacitou nejsou součástí dodávky, nutno zakoupit samostatně.
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Termální inkoustový tisk HP
720 trysek černého inkoustu, 336 trysek černého fotografického inkoustu, 336 trysek barevného inkoustu (na barvu)
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4
Až 33 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4
Až 31 str./min
Až 0,4 str./min
Smíšený text/barevná grafika A3
Až 0,63 str./min
Až 0,14 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 18 s
Již za 30 s
Již za 60 s
(fotografický papír)
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit podle konfigurace systému, softwarového
programu a složitosti dokumentu.
Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi
Barva: Optimalizované rozlišení 9600 x 2 400 dpi (při barevném tisku z počítače na zvolený fotopapír HP a vstupním rozlišení
1 200 dpi)
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home (SP1), XP Professional (SP1), XP Professional x64 (SP1), XP Professional x64
(SP2); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Windows Vista®: 1 GHz 32- nebo 64-bitový procesor, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista® Home:
512 MB RAM, jiný systém Windows Vista®: 1 GB RAM, 1,5 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM, Internet
Explorer 6, USB; Microsoft® Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1) edice: 1 GHz 32- nebo
64-bitový procesor, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 800 MB HD, jednotka CD-ROM, Internet Explorer 6, USB
Systém Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, PowerPC G3, G4, G5 nebo procesor Intel® Core, 256 MB RAM, 500 MB HD,
jednotka CD-ROM, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+/- 0,1524 mm
Hlavní zásobník: 60 až 252 g/m²; Zásobník na fotografický papír: 200 až 252 g/m²
Zdokonalený fotografický papír HP Advanced Photo Paper
Standardní: A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5
(176 x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm, C6 (114 x 162 mm), JIS B5 (182 x 257 mm),
JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), 2L; Zásobník na fotografický papír: 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, A6 (105 x
148 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), C6 (114 x 162 mm),
Vlastní: Hlavní zásobník: 89 x 127 mm až 216 x 1118 mm, Zásobník na fotografický papír: 89 x 127 mm až 100 x 150 mm
Vstupní zásobník na 125 listů, zásobník na 20 listů fotografického papíru, výstupní zásobník na 50 listů
Počet listů: Až 125, Obálky: Až 15
Karty: Až 25, Fólie: Až 25, Štítky/listy formátu A4: Až 25
Standardní: 1 plus automatizovaný zásobník na fotografický papír 10 x 15 cm, volitelné: 1 plus automatizovaný zásobník na
fotografický papír 10 x 15 cm
Až 50
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), Externí
Maximálně 12,28 W (aktivní/tisk), maximálně 3,96 W (pohotovostní režim), maximálně 2,9 W (klidový režim), maximálně
0,4 W (vypnuto)
1 port USB 2.0, 1 PictBridge, 3 sloty na paměťové karty, volitelné: Tiskárna HP bt450 s technologií Bluetooth a bezdrátovým
síťovým adaptérem a počítačový adaptér (Q6398A), bezdrátový síťový adaptér HP bt500 s technologií Bluetooth a portem USB
2.0 (Q6273A)
6,1 cm barevný grafický displej; 15 tlačítek (Zapnuto; Předchozí; Photosmart Express; OK; Odstranění efektu červených očí;
Nastavení; Nápověda; Zoom +; Zoom -; Šipka vlevo, Šipka vpravo, Šipka nahoru, Šipka dolů; Zrušit). 4 diody LED (dioda LED
zapnuto; dioda LED zásuvky paměťoví karty; dioda LED odstranění efektu červených očí; dioda LED pozor).
Software HP Photosmart: Šablony projektu ArcSoft Creative pro knihy výstřižků, fotoalba, pohlednice a mnoho dalšího.
Bez obalu: 580 × 389 × 181 mm, Maximum: 580 × 427 × 181 mm, včetně obalu: 677 × 487 × 277 mm
Bez obalu: 7,6 kg, včetně obalu: 10,89 kg
Parametry prostředí: provozní teplota: 5 až 40 ºC; Doporučená provozní teplota: 15 až 32 °C; provozní vlhkost: 15 až 80%
RH; Doporučená provozní vlhkost: 15 až 80% RH; Teplota skladování:-40 až 60 °C; Vlhkost skladování: 5 až 90% RH; hladina
hluku dle iso 9296: akustický výkon: 6,7 B(A) (aktivní/tisk)
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

CB981B

Tiskárna HP Photosmart
B8550, inkoustové kazety:
černá HP 364, fotografická
černá, azurová, purpurová
a žlutá, sestava tiskové
hlavy, disk CD se softwarem
HP Photosmart Essential,
průvodce nastavením,
základní příručka, napájecí
zdroj, napájecí kabel

CB316EE

Černá inkoustová kazeta HP 364

CB317EE

Černá fotografická inkoustová
kazeta HP 364

Spotřební materiál

CB318EE

Azurová inkoustová kazeta HP
364

CB319EE

Purpurová inkoustová kazeta HP
364

CB320EE

Žlutá inkoustová kazeta HP 364

CB321EE

Černá inkoustová kazeta HP
364XL

CB322EE

Černá fotografická inkoustová
kazeta HP 364XL

CB323EE

Azurová inkoustová kazeta HP
364XL

CB324EE

Purpurová inkoustová kazeta HP
364XL

CB325EE

Žlutá inkoustová kazeta HP 364XL

Q5461A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper –
25 listů, A3+, 330 x 483 mm

Q5456A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper –
25 listů, A4, 210 x 297 mm

Q8691A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper 25 listů, 10 x 15 cm, pro tisk bez
okrajů

Média

Servis a podpora
UG067E Služba HP Care Pack,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
UG191E služba HP Care Pack,
výměnná služba (standardní doba
opravy), po dobu 3 let
UG240E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UG240E: Jen Pobaltí, Řecko, Polsko,
Turecko, EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko a Maďarsko.
UG067E/UG191E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www.hp.com
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