HP Photosmart B8550 fényképnyomtató

A sokoldalú A3+ nyomtató a nyomtatás világának új kapuit tárja fel Ön előtt. Egyazon
készülékkel laboratóriumi minőségű fényképeket készíthet 10 x 15 cm-estől A3+ méretig,
egyben élvezheti a mindennapi dokumentumok előállításának rugalmasságát.

A HP Photosmart B8550 fotónyomtatót az olyan családi fotózásokhoz tervezték, ahol kompromisszumok nélküli
megoldásokra van szükség: az akár A3+ méretig terjedő nyomtatás szabadságára, valamint a mindennapi dokumentumok
gyors, sokoldalú előállítására egyazon készülék segítségével.
Nyomtasson fényképeket, grafikákat, kreatív dokumentumokat, vagy sok minden mást - a legkisebbtől egészen A3+ méretig.
Tágítsa ki látókörét A3+ méretű otthoni fotónyomtatással, és készítsen lélegzetelállító, bekeretezhető nagyításokat, melyeket
aztán büszkén mutathat meg másoknak. Nyomtasson a legkülönbözőbb, például 10 x 15 cm-es, 13 x 18 cm-es és A4
méretekben, illetve fektetve akár A3+ (330 x 483 mm) méretekig, szegéllyel vagy a nélkül! Térjen át a nagy formátumú
nyomtatásra, hogy akár posztereket, naptárakat és egyéb kreatív dokumentumokat, grafikákat, illetve olyan irodai
alkalmazásokat is előállíthasson, mint az A3 méretű elrendezési tervek vagy táblázatok.
Egyetlen sokoldalú készülékkel bármit kinyomtathat – fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat, és sok mást is.
Élvezze az egyszerűen használható A3+ otthoni nyomtató rugalmasságát! Fotóit PC-vel vagy a nélkül is kinyomtathatja, akár
közvetlenül a PictBridge-kompatibilis kameráról, illetve a memóriakártyáról is, ha a kiválasztáshoz és szerkesztéshez a
beépített színes kijelzőt használja. A percenként akár 33 fekete-fehér vagy 31 színes oldalnyi sebesség mellett a
dokumentumok nyomtatása valóban csak percek kérdése. Az automatikus fotópapírtálcával időt takaríthat meg, a HP Auto
Sense technológiájának1 segítségével pedig optimalizálhatja a minőségi beállításokat. Weboldalak igényes nyomtatásához
használja a HP Smart Web Printing2 funkciót.
Laboratóriumi minőségű fényképeket és lézerminőségű szöveget nyomtathat a HP 5 festékes nyomtatási rendszerével.
Az öt külön HP Vivera festékkel minden alkalommal a feladatnak megfelelő tintát használhatja. A négy festék alapú tinta
laboratóriumi minőségű, elképesztő élességű nyomatokat garantál, míg a pigment alapú fekete tinta tökéletes az éles,
lézerminőségű szöveg nyomtatásához. A külön tinták használata ráadásul azt jelenti, hogy mindig csak azt a patront kell
kicserélni, amelyik kifogyott. Még jobb ár/érték arányt szeretne elérni? Válassza a külön beszerezhető, nagy kapacitású XL
tintapatronokat3, és akár háromszor annyit nyomtathat fekete-fehérben, illetve két és félszer annyit színesben4.
1 A HP Advanced fotópapír esetén

2 Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb böngésző szükséges
3 Nem tartozék, külön kapható

4 A HP 364 tintapatronokkal összehasonlítva; a nagy kapacitású XL tintapatronok nem tartozékok, kérjük, külön vásárolja meg őket.

Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatófej fúvókák
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási minőség

Kompatibilis operációs rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények

Memória
Nyomtatónyelvek
Kazettabeállítás
Papír ajánlott súlya
Javasolt adathordozó
Médiaméretek

Papírkezelés
Papírkezelés/bemenet
Papíradagoló tálca
Papírkezelés/kimenet
Kétoldalas nyomtatás
Áramellátási követelmények
Energiafogyasztás
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Vezérlőpult

Mellékelt szoftverek
Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Működési környezet

A kellékek élettartama
Garancia

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
720 fekete tintafúvóka, 336 fotófekete tintafúvóka, 336 színes tintafúvóka (színenként)
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg
Akár 33 oldal
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen Akár 31 oldal
Max. 0,4 oldal/perc
percenként
A3-as szöveg és színes grafika vegyesen Akár 0,63 oldal
Akár 0,14 oldal
percenként
percenként
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír) akár 18 mp-es
akár 30 mp-es
akár 60 mp-es
sebesség
sebesség
sebesség
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a dokumentum bonyolultságtól függ.
Fekete: Max. 1200 x 1200 dpi
Szín: Max. 9600 x 2400 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás (egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti
felbontás esetén)
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- vagy 64-bit processzor, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista® Home: 512
MB RAM, egyéb Windows Vista®: 1 GB RAM, 1,5 GB HD szabad merevlemez-terület, CD-ROM, Internet Explorer 6, USB;
Microsoft® Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1): 1 GHz 32- vagy 64-bit processzor, Adobe®
Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 800 MB HD, CD-ROM meghajtó, Internet Explorer 6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor, 256 MB RAM, 500 MB HD, CD-ROM
meghajtó, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+/- 0,1524 mm
Fő tálca: 60–252 g/m²; Fotótálca: 200–252 g/m²
HP speciális fotópapír
Alapkiépítésben: 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; Fotótálca: 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), Nem szabványos: Fő
tálca: 89 x 127 mm – 216 x 1118 mm, fotótálca: 89 x 127 mm – 100 x 150 mm
125 lapos adagolótálca, 20 lapos fotópapírtálca, 50 lapos kimeneti papírtartó
Lap: Max. 125, Boríték: Max. 15
Kártyák: Max. 25 db, Írásvetítő fóliák: Max. 25 db, Címkék/A4-es lapok: Max. 25 db
Alapkiépítésben: 1 további automatikus 10 x 15 cm-es fotótálca, opcionális: 1 további automatikus 10 x 15 cm-es fotótálca
Akár 50
Kézi (illesztőprogram támogatja)
Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Külső
Max. 12,28 W (üzemben/nyomtatás közben), max. 3,96 W (készenléti állapotban), max. 2,9 W (alvó állapotban), max. 0,4
W (kikapcsolva)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 memóriakártya-olvasónyílás, opcionális: HP bt450 Bluetooth vezeték nélküli nyomtató és PC-adapter
(Q6398A), HP bt500 Bluetooth USB 2.0 vezeték nélküli adapter (Q6273A)
6,1 cm-es színes grafikus kijelző; 15 gomb (Be; Előző; Photosmart Express; OK; Vörösszem-hatás eltávolítása; Beállítás; Súgó;
Zoom +; Zoom -; Balra nyíl, Jobbra nyíl, Felfelé nyíl, Lefelé nyíl; Mégse). 4 LED (LED be; memóriakártya-olvasónyílás LED-je;
Vörösszem-eltávolítás LED-je; Figyelmeztető LED).
HP Photosmart Essential szoftver: ArcSoft kreatívsablonok albumok, fotóalbumok, üdvözlőkártyák és sok egyéb más készítéséhez.
Kicsomagolva: 580 x 389 x 181 mm, Maximum: 580 x 427 x 181 mm, csomagolva: 677 x 487 x 277 mm
Kicsomagolva: 7,6 kg, csomagolva: 10,89 kg
Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5–40°C; Javasolt működési hőmérséklet: 15–32ºC; működési páratartalom:
15–80% relatív páratartalom; Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 15–80% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet:-40–60ºC;
Tárolási páratartalom: 5–90% relatív páratartalom; zajszint az iso 9296 szerint: hangteljesítmény: 6,7 B(A) (működés/nyomtatás
közben)
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

CB981B

HP Photosmart B8550
fotónyomtató, HP 364
fekete, fotófekete, ciánkék,
magenta és sárga
tintapatronok,
nyomtatófej-egység, HP
Photosmart Essential szoftver
CD, üzembehelyezési
útmutató, kezelési útmutató,
tápegység, hálózati
tápkábel

CB316EE

HP 364 fekete tintapatron

CB317EE

HP 364 fekete fotótintapatron

Kellékek

CB318EE

HP 364 ciánkék tintapatron

CB319EE

HP 364 magenta tintapatron

CB320EE

HP 364 sárga tintapatron

CB321EE

HP 364XL fekete tintapatron

CB322EE

HP 364XL fekete fotótintapatron

CB323EE

HP 364XL ciánkék tintapatron

CB324EE

HP 364XL magenta tintapatron

CB325EE

HP 364XL sárga tintapatron

Q5461A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap/A3+/330 x 483 mm

Q5456A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli

Papír

Terméktámogatás
UG067E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG191E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG240E HP Care Pack, visszaszállítás
a lerakathoz, 3 év. (UG240E: csak a
balti országok, Görögország,
Lengyelország, Törökország, EEM,
Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG067E/UG191E:
Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok
teljes listáját a HP http://www.hp.com címen
elérhető webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com
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