HP fotospausdintuvas „Photosmart
B8550“

Atverkite duris į naujų spausdinimo galimybių pasaulį su universaliu A3+ spausdintuvu. Kurkite
laboratorinės kokybės nuo 10 x 15 cm iki A3+ formato nuotraukas ir spausdinkite kasdienius
dokumentus su tuo pačiu universaliu aparatu.

HP fotospausdintuvas „Photosmart B8550“ skirtas namų fotografams, ieškantiems geriausio: laisvę spausdinti iki A3+ formato
nuotraukas ir lankstumą spausdinti kasdieninius dokumentus vienu aparatu.
Spausdinkite nuotraukas, grafiką, projektus ir kt. duomenis iki A3+ formatu.
Išplėskite horizontą su A3+ namų fotospausdintuvu, kurkite dideles nuotraukas, kurias su malonumu įsirėminsite. Spausdinkite
įvairiais dydžiais, įskaitant 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 ir kraštovaizdžius iki A3+ (330 x 483 mm), su ar be rėmelių.
Išplėskite iki spausdinimo didesniu formatu, ir galėsite kurti plakatus, kalendorius ir kitus projektus, bei tokią grafinę ir verslo
informaciją kaip A3 dizaino maketus ir skaičiuokles.
Spausdinkite nuotraukas, dokumentus, tinklapius ir kt. universaliu spausdintuvu.
Mėgaukitės tikru lankstumu su šiuo paprastu A3+ spausdintuvu. Spausdinkite nuotraukas su ar be kompiuterio, iš atminties
kortelės (pasirinkdami ir redaguodami iš integruoto sp. ekrano) arba iš fotoaparatų su „PictBridge“ jungtimi. Sparčiai
kopijuokite dokumentus iki 33 ppm nespalvotai, 31 ppm spalvotai. Taupykite laiką su automatiniu fotopopieriaus dėklu,
optimizuokite kokybės nustatymus su „HP Auto Sense“ technologija1 ir geriau spausdinkite tinklapius su „HP Smart Web
Printing“2.
Gaukite fotolaboratorijos kokybės nuotraukas ir lazerio kokybės tekstą su HP 5 spalvų spausdinimo sistema.
Naudodami atskiras „HP Vivera“ rašalo kasetes, kiekvieną kartą spausdindami naudokite tinkamą rašalą. Keturiais rašalais
spausdinamos nuotraukos pasižymi puikiu vaizdų aiškumu, o pigmento pagrindo juodas rašalas puikiai spausdina ryškų
tekstą. Be to, atskiri rašalai reiškia, kad pasibaigus rašalui kasetėje, tereiks pakeisti ją nauja. Už savo pinigus norite gauti dar
daugiau? Su pap. did. talpos XL rašalo kasetėmis3 spausdinkite iki 3 k. daugiau nespalvotai ir iki 2,5 k. – spalvotai4.
1 Naudojant „HP Advanced“ fotopopierių

2 Reikia „Microsoft Internet Explorer 6.0“ ar naujesnės
3 Nepridedama, parduodama atskirai

4 Palyginus su HP 364 rašalo kasetėmis; didelės talpos XL rašalo kasetės nepridedamos, įsigykite atskirai.

Techninės specifikacijos
Spausdinimo technologija
Spausdinimo galvutės purkštukas
Spausdinimo greitis

Spausdinimo kokybė

Operacinių sistemų suderinamumas
Minimalūs reikalavimai sistemai

Atmintis
Spausdintuvo kalbos
Kasetės išlygiavimas
Rekomenduojamas lapo svoris
Rekomenduojamos laikmenos
Laikmenų dydžiai

Popieriaus tvarkymas
Laikmenų tiekimas/ įvestis
Popieriaus tiekimo dėklas
Laikmenų tiekimas/ išvestis
Dvipusis spausdinimas
Reikalavimai dėl maitinimo
Energijos sąnaudos
Sąsaja ir ryšio tipas
Valdymo pultas

Kartu pateikta programinė įranga
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Svoris
Darbinė aplinka

Atsargų eksploatacijos trukmė
Garantija

Užsakymo informacijaa
HP terminis „Inkjet“
720 juodo rašalo, 336 juodo fotorašalo, 336 spalvoto rašalo purškikliai (atsk. sp.)
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape
Iki 33 ppm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato Iki 31 ppm
Iki 0,4 ppm
popieriuje
Tekstas su spalvota grafika A3 formato Iki 0,63 ppm
Iki 0,14 ppm
popieriuje
10 x 15 cm spalvota nuotrauka
Vos per 18 s
Vos per 30 s
Vos per 60 s
(fotopopierius)
Atsižvelgiant į tipą, spausdinimo režimą ir apytikslius duomenis. Tikslus greitis gali keistis atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją,
programinę įrangą ir dokumento sudėtingumą.
Juodas: Iki 1200 × 1200 dpi
Spalva: Iki 9600 x 2400 optimizuotų dpi raiška (spalvotai spausdinant iš kompiuterio ant kai kurių HP fotopopierių 1200 dpi
raiškos atvaizdus)
„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 arba 64 bitų procesorius, „Adobe® Acrobat® Reader 5“; „Windows Vista®
Home“: 512 MB RAM, kt. „Windows Vista®“: 1 GB RAM, 1,5 GB laisvos vietos kietajame diske, CD-ROM, „Internet Explorer
6“, USB; „Microsoft® Windows® XP“ (SP1), „XP Professional“ (SP1), „Professional x64“ (SP1) leidimai: 1 GHz 32 arba 64 bitų
proc., „Adobe® Acrobat® Reader 5“, 512 MB RAM, 800 MB HD, CD-ROM įrenginys, „Internet Explorer 6“, USB
Macintosh: „Mac OS X“ v10.4, v10.5, „PowerPC“ G3, G4, G5 arba „Intel® Core“ proc., 256 MB RAM, 500 MB HD,
CD-ROM įrenginys, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+ / - 0,1524 mm
Pagrindinis dėklas: Nuo 60 iki 252 g/m²; fotopopieriaus dėklas: Nuo 200 iki 252 g/m²
HP pagerint. nuotraukų popierius
Standartinis: 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; fotopop. dėklas: 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), Vartotojo: Pagr. dėklas:
nuo 89 x 127 mm iki 216 x 1118 mm, fotodėklas: nuo 89 x 127 mm iki 100 x 150 mm
125 lapų įv. dėklas, 20 lapų fotodėklas, 50 lapų išðv. dėklas
Lapų skaičius: Iki 125, Vokai: Iki 15
Kortelės: Iki 25, Skaidrės: Iki 25, Etiketės/A4 formato popieriaus lapai: Iki 25
Standartinis: 1 bei automatinis 10 x 15 cm fotopopieriaus dėklas, pasirinktinis: 1 bei automatinis 10 x 15 cm fotopopieriaus
dėklas
Iki 50
Rankinis (su tvarkyklės palaikymu)
Maitinimo įtampa: 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Išorinis
Maks. 12,28 W (darbas/spausd.), maks. 3,96 W (parengties režimu), maks. 2,9 W (laukimo režimu), maks. 0,4 W (išjungus)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 atminties kortelės angos, pasirinktinis: HP bt450 „Bluetooth“ belaidis spausdintuvas ir komp.
adapteris (Q6398A), HP bt500 „Bluetooth“ USB 2.0 belaidis adapteris (Q6273A)
6,1 cm sp. grafinis ekranas; 15 mygtukų (įj.; ankstesnis; Photosmart Express; OK; Red Eye Removal (raud. akių ef.); Setup
(sąranka); Help (žinynas); Zoom + (didinti); Zoom - (mažinti); kairė rod., dešinė rod., rod. aukštyn, rod. žemyn; Cancel (atšaukti).
4 indikatoriai (įj.; atm. kortelės angos; raud. akių efekto; „Dėmesio“).
Progr. įranga „HP Photosmart Essential“: „ArcSoft“ kūrybinių projektų šablonai albumams, nuotraukų albumams, atvirukams ir
pan.
Išėmus iš pakuotės: 580 x 389 x 181 mm, Maksimumas: 580 x 427 x 181 mm, supakuotas: 677 x 487 x 277 mm
Išėmus iš pakuotės: 7,6 kg, supakuotas: 10,89 kg
Aplinkos diapazonas: darbinė temperatūra: Nuo 5 iki 40 ºC; Rekomenduojama darbinė temperatūra: Nuo 15° iki 32° C;
darbinė drėgmė: Nuo 15 iki 80% RH; Rekomenduojama darbinė drėgmė: Nuo 15 iki 80% RH; Saugojimo temperatūra:Nuo
40 °C iki 60 °C; Laikymo aplinkos drėgmė: Nuo 5 iki 90% RH; triukšmo lygis pagal standartą iso 9296: garso galia: 6,7 dB(A)
(aktyvus/sp.)
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo
gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

CB981B

HP „Photosmart B8550“, HP
364 juodo, nuotraukų
juodo, žydro, purpurinio ir
geltono rašalo kasetės, sp.
galvutės komplektas, „HP
Photosmart Essential“
diskas, sąrankos vadovas,
darbo pagrindai, maitinimo
šaltinis, elektros laidas

CB316EE

HP 364 Black Ink Cartridge

CB317EE

HP 364 Photo Black Ink Cartridge

Atsargos

CB318EE

HP 364 Cyan Ink Cartridge

CB319EE

HP 364 Magenta Ink Cartridge

CB320EE

HP 364 Yellow Ink Cartridge

CB321EE

HP 364XL Black Ink Cartridge

CB322EE

HP 364XL Photo Black Ink
Cartridge

CB323EE

HP 364XL Cyan Ink Cartridge

CB324EE

HP 364XL Magenta Ink Cartridge

CB325EE

HP 364XL Yellow Ink Cartridge

Q5461A

HP išplėst. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./A3+/330 x
483 mm (13 x 19 col.)

Q5456A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./A4/210 x 297
mm

Q8691A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./10 x 15 cm be
rėmelių

Laikmena

Paslaugos ir palaikymas
UG067E HP palaikymo paketas,
pakeitimas kitą darbo dieną, 3 metai
UG191E HP palaikymo paketas,
pakeitimo tarnyba (standartinis
aptarnavimo laikas), 3 metai
UG240E HP palaikymo paketas,
grąžinimas į sandėlį, 3 metai.
(UG240E: tik Baltijos šalims, Graikijai,
Lenkijai, Turkijai, EEM, Slovėnijai,
Čekijos Respublikai, Slovakijai,
Vengrijai. UG067E/UG191E: likusiai
Europos daliai).
Visą eksploatacinių medžiagų, laikmenų ir
priedų sąrašą rasite HP tinklalapyje
http://www.hp.com

http://www.hp.lt
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