Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Photosmart
B8550

Υποδεχθείτε έναν εντελώς νέο κόσμο δυνατοτήτων εκτύπωσης με αυτόν τον ευέλικτο εκτυπωτή A3+.
Εξασφαλίστε φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου από 10 x 15 cm έως A3+ και απολαύστε την
ευελιξία της δυνατότητας παραγωγής καθημερινών εγγράφων από την ίδια ευέλικτη συσκευή.

Ο εκτυπωτής φωτογραφιών HP Photosmart B8550 είναι σχεδιασμένος για φωτογράφους οικογενειακών στιγμών που
αναζητούν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό: την ελευθερία να εκτυπώνουν φωτογραφίες μεγέθους έως A3+ και την ευελιξία
να παράγουν γρήγορα καθημερινά έγγραφα από την ίδια συσκευή.
Εκτυπώστε φωτογραφίες, γραφικά, δημιουργικές εργασίας και πολλά περισσότερα – σε μέγεθος έως A3+.
Διευρύνετε τους ορίζοντές σας με φωτογραφική εκτύπωση A3+ στο σπίτι και δημιουργήστε εκπληκτικές μεγεθύνσεις που θα έχετε
την ευχαρίστηση να κορνιζάρετε και να παρουσιάσετε. Εκτυπώστε σε μεγάλη γκάμα μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των
διαστάσεων 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 και οριζόντιου προσανατολισμού, μέχρι A3+ (330 x 483 mm), με ή χωρίς
περιθώρια. Αναβαθμίστε σε εκτύπωση μεγαλύτερης διάστασης και αποκτήστε τη δυνατότητα δημιουργίας αφισών, ημερολογίων
και άλλων δημιουργικών εργασιών, καθώς και γραφικών και επιχειρηματικών εφαρμογών, όπως οι διατάξεις σχεδίασης και τα
υπολογιστικά φύλλα A3.
Διεκπεραιώστε τα πάντα με έναν ευέλικτο εκτυπωτή – φωτογραφίες, έγγραφα, ιστοσελίδες και πολλά ακόμα.
Απολαύστε πραγματική ευελιξία με αυτόν τον εύχρηστο οικιακό εκτυπωτή A3+. Εκτυπώστε φωτογραφίες με ή χωρίς υπολογιστή,
είτε από κάρτα μνήμης – χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη για επιλογές και επεξεργασία – ή απευθείας από
φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα PictBridge. Επίσης, εκτυπώστε έγγραφα γρήγορα με ταχύτητα έως 33 ασπρόμαυρες και 31
έγχρωμες σελ/λεπτό. Εξοικονομήστε χρόνο με τον αυτοματοποιημένο δίσκο φωτογραφικού χαρτιού, εξασφαλίστε ρυθμίσεις
βελτιστοποιημένης ποιότητας με την τεχνολογία HP Auto Sense1 και χρησιμοποιήστε την Έξυπνη εκτύπωση μέσω web της HP2
για καλύτερα αποτελέσματα από ιστοσελίδες.
Φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου και κείμενο ποιότητας laser με το σύστημα εκτύπωσης 5 μελανών της HP.
Εξασφαλίστε κάθε φορά τη σωστή μελάνη για κάθε εργασία με 5 ξεχωριστά δοχεία μελάνης HP Vivera. Οι τέσσερις μελάνες
τύπου dye παρέχουν φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου με εντυπωσιακή ευκρίνεια εικόνας, ενώ η μαύρη μελάνη τύπου
pigment είναι ιδανική για καθαρό κείμενο ποιότητας laser. Ακόμη, τα δοχεία μελάνης είναι ξεχωριστά, που σημαίνει ότι
αντικαθιστάτε μόνο το δοχείο που εξαντλείται. Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα από την επένδυσή σας; Επιλέξτε προαιρετικά
δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας XL3 και εκτυπώστε 3 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες και 2,5 φορές περισσότερες
έγχρωμες σελίδες4.
1 Όταν χρησιμοποιείται φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Photo Paper
2 Απαιτείται Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση
3 Δεν περιλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά

4 Σε σύγκριση με δοχεία μελάνης HP 364; Τα δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας XL δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ακροφύσια κεφαλών εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ποιότητα εκτύπωσης

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Μνήµη
Γλώσσες εκτυπωτή
Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης
Συνιστώμενο βάρος μέσων
Συνιστώμενα μέσα
Μεγέθη μέσων

Χειρισμός χαρτιού
Χειρισμός μέσων/είσοδος
Δίσκος εισόδου χαρτιού
Χειρισμός μέσων/έξοδος
Εκτύπωση διπλής όψεως
Απαιτήσεις ισχύος
Κατανάλωση ισχύος
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Πίνακας ελέγχου

Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
720 ακροφύσια μαύρης μελάνης, 336 ακροφύσια μαύρης μελάνης φωτογρ. εκτύπωσης, 336 ακροφύσια έγχρωμης μελάνης (ανά
χρώμα)
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4
Έως 33 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4 Έως 31 σελ/λεπτό
Έως 0,4 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο/Έγχρωμα γραφικά A3
Έως 0,63 σελ/λεπτό
Έως 0,14 σελ/λεπτό
Έγχρωμη φωτογραφία (φωτογραφικό
Σε 18 δευτερόλεπτα
Σε 30 δευτ.
Σε 60 δευτ.
χαρτί) 10 x 15 cm
Εξαρτάται από τον τύπο, τη λειτουργία εκτύπωσης και τις τιμές κατά προσέγγιση. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
Μαύρο: Έως 1.200 x 1.200 dpi
Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης έως 9600 x 2400 dpi (από υπολογιστή με επιλεγμένο φωτογραφικό
χαρτί HP και ανάλυση εισόδου 1200 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®: Επεξεργαστής 1 GHz 32 ή 64 bit, Adobe® Acrobat® Reader 5. Windows Vista® Home: 512 MB
RAM. Άλλα Windows Vista®: 1 GB RAM, 1,5 GB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, CD-ROM, Internet Explorer 6, USB.
Εκδόσεις Microsoft® Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1): επεξεργαστής 1 GHz 32 ή 64 bit,
Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 800 MB χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM, Internet Explorer 6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core, 256 MB RAM, 500 MB χώρος στον
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
± 0,1524 mm
Κύριος δίσκος: 60 έως 252 g/m² Δίσκος φωτογραφιών: 200 έως 252 g/m²
Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced
Βασική: 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. Δίσκος φωτογραφικού χαρτιού: 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), Ειδικά: Κύριος
δίσκος: 89 x 127 mm έως 216 x 1118 mm. Δίσκος φωτογραφικού χαρτιού: 89 x 127 mm έως 100 x 150 mm
Δίσκος εισόδου 125 φύλλων, δίσκος φωτογραφιών 20 φύλλων, δίσκος εξόδου 50 φύλλων
Φύλλα: Μέχρι 125, Φάκελοι: Έως 15
Κάρτες: Έως 25, Διαφάνειες: Έως 25, Ετικέτες/φύλλα A4: Έως 25
Βασική: 1 και αυτόματος δίσκος φωτογραφιών 10 x 15 cm, προαιρετική: 1 και αυτόματος δίσκος φωτογραφιών 10 x 15 cm
Έως 50
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Tάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Εξωτερική
12,28 watt μέγιστο (λειτουργία/εκτύπωση), 3,96 watt μέγιστο (ετοιμότητα), 2,9 watt μέγιστο (αναμονή), 0,4 watt μέγιστο
(απενεργοποιημένος)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 υποδοχές καρτών μνήμης, προαιρετική: Προσαρμογέας ασύρματου εκτυπωτή και υπολογιστή Bluetooth
HP bt450 (Q6398A), προσαρμογέας ασύρματου εκτυπωτή Bluetooth USB 2.0 HP bt500 (Q6273A)
Έγχρωμη οθόνη γραφικών 6,1 cm, 15 κουμπιά (Ενεργοποίηση, Προηγούμενο, Photosmart Express, OK, Διόρθωση κόκκινων
ματιών, Ρύθμιση, Βοήθεια, Αύξηση ζουμ, Μείωση ζουμ, Αριστερό βέλος, Δεξιό βέλος, Επάνω βέλος, Κάτω βέλος, Άκυρο). 4
φωτεινές ενδείξεις (LED) (Ενεργοποίηση, Υποδοχή κάρτας μνήμης, Διόρθωση κόκκινων ματιών, Προσοχή).
Λογισμικό HP Photosmart Essential: Πρότυπα δημιουργικών εργασιών ArcSoft για δημιουργία λευκωμάτων, φωτογραφικών
άλμπουμ, ευχετήριων καρτών και πολλών άλλων.
Εκτός συσκευασίας: 580 x 389 x 181 mm, Μέγιστη: 580 x 427 x 181 mm, συσκευασμένο: 677 x 487 x 277 mm
Εκτός συσκευασίας: 7,6 kg, συσκευασμένο: 10,89 kg
Συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40°C; Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32º C; υγρασία
λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία; Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία; Θερμοκρασία
αποθήκευσης:-40 έως 60º C; Υγρασία αποθήκευσης: Από 5% έως 90% σχετική υγρασία; επίπεδα θορύβου κατά iso 9296: ισχύς
ήχου: 6,7 B(A) (ενεργός/εκτύπωση)
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του
προϊόντος
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

CB981B

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP
Photosmart B8550, δοχείο
μαύρης μελάνης HP 364,
δοχεία φωτογραφικής
μαύρης, κυανής, ματζέντα
και κίτρινης μελάνης,
σύστημα κεφαλής
εκτύπωσης, CD λογισμικού
HP Photosmart Essential,
οδηγός εγκατάστασης,
βασικός οδηγός,
τροφοδοτικό, καλώδιο
ρεύματος

CB316EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 364

CB317EE

Δοχείο μαύρης μελάνης
φωτογραφικής εκτύπωσης HP 364

Αναλώσιμα

CB318EE

Δοχείο κυανής μελάνης HP 364

CB319EE

Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 364

CB320EE

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 364

CB321EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 364XL

CB322EE

Δοχείο μαύρης μελάνης
φωτογραφικής εκτύπωσης HP
364XL

CB323EE

Δοχείο κυανής μελάνης HP 364XL

CB324EE

Δοχείο ματζέντα μελάνης HP
364XL

CB325EE

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP
364XL

Q5461A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Glossy Photo Paper 25
φύλλα/A3+/330 x 483 mm (13
x 19 in)

Q5456A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced 25 φύλλα/A4/210 x
297 mm

Q8691A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced 25 φύλλα/10 x 15 cm
χωρίς περίγραμμα

Μέσα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UG067E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG191E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG240E HP Care Pack, υπηρεσία
επιστροφής στη βάση, 3 έτη. (UG240E:
Μόνο για Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία,
Τουρκία, Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες
Αγορές, Σλοβενία, Δημοκρατία της
Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία.
UG067E/UG191E: υπόλοιπη
Ευρώπη).
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα,
τα μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην
τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com/gr
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