HP Photosmart B8550 foto printeris

Atveriet durvis uz pavisam jaunu drukāšanas iespēju pasauli ar šo vispusīgo A3+ printeri.
Iegūstiet laboratorijas kvalitātes fotoattēlus no 10 x 15 cm līdz A3+ izmēros un izbaudiet
iespēju elastīgi veidot ikdienas dokumentus, izmantojot to pašu iekārtu.

HP Photosmart B8550 foto printeris ir izstrādāts ģimenes fotogrāfiem, kas meklē labāko no abām pasaulēm: brīvību, ko
sniedz iespēja drukāt fotoattēlus līdz pat A3+ izmēram un daudzveidīgu iespēju ātri veidot ikdienas dokumentu, izmantojot to
pašu iekārtu.
Drukājiet fotoattēlus, grafiku, radošus projektus un daudz vairāk, izmēros līdz pat A3+.
Paplašiniet savus horizontus ar A3+ mājas foto drukāšanu un veidojiet satriecošus palielinājumus, kurus Jūs būsiet lepns ievietot
ietvarā un rādīt citiem. Drukājiet plaša diapazona izmēros, tajā skaitā 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 un ainavas, līdz pat A3+
(330 x 483 mm) ar vai bez apmalēm. Pārejiet uz lielāka formāta drukāšanu un iegūstiet arī iespēju veidot plakātus,
kalendārus un citus radošus projektus, kā arī grafikas un biznesa pielietojumus, piemēram, veidojiet A3 dizaina izvietojumus
un tabulas.
Fotoattēli, dokumenti, tīmekļa lapas un daudz vairāk, drukājiet to visu ar šo daudzpusīgo printeri.
Izbaudiet patiesu elastīgumu ar šo vienkārši lietojamo A3+ mājas printeri. Drukājiet fotoattēlus ar datoru vai bez tā, no
atmiņas kartes, izmantojot iebūvēto krāsu displeju, lai izvēlētos un rediģētu, vai uzreiz no PictBridge aprīkotām fotokamerām.
Iegūstiet arī ātru dokumentu drukāšanu, ar ātrumu līdz 33 lpp./min. melnbaltiem un līdz 31 lpp./min. krāsainiem
dokumentiem. Ietaupiet laiku ar automātisko fotopapīra padevi, iegūstiet optimizētus kvalitātes iestatījums ar HP Auto Sense
tehnoloģiju1 un izmantojiet HP Smart Web Printing2, lai iegūtu labākus rezultātus, drukājot tīmekļa lapas.
Iegūstiet laboratorijas kvalitātes fotoattēlus un lāzera kvalitātes tekstu, ar HP 5 tinšu drukas sistēmu.
Katru reizi drukājot, lietojiet tieši konkrētajam darbam nepieciešamo tinti, pateicoties piecām atsevišķām HP Vivera tintēm.
Četras krāsvielu tintes sniedz laboratorijas kvalitātes fotoattēlus ar izcilu skaidru attēla kvalitāti, bet uz pigmenta balstīta melnā
tinte ir ideāla izteiksmīgam, lāzera printera kvalitātes tekstam. Papildus tam, atsevišķas tintes nozīmē, ka Jums jānomaina tikai
kasetnes, kas beigušās. Vēlaties iegūt vēl vairāk par savu naudu? Izvēlieties papildu augstas ietilpības XL tintes kasetnes3 un
drukājiet 3 reizes vairāk melnbaltu lapu un 2,5 reizes vairāk krāsainu lapu4.
1 Izmantojot HP Advanced Photo Paper

2 Nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer 6.0 vai jaunāka
3 Neietilpst komplektācijā, jāiegādājas atsevišķi

4 Salīdzinājuma ar HP 364 tintes kasetnēm; augstas ietilpības XL tintes kasetnes nav iekļautas komplektācijā, lūdzu, iegādājieties tās atsevišķi.

Informācija par
pasūtīšanu

Tehniskā specifikācija
Drukas tehnoloģija
Drukas galviņas sprauslas
Drukas ātrums

Drukas kvalitāte

Operētājsistēmu saderība
Minimālās prasības sistēmai

Atmiņa
Printera valodas
Kasetņu izlīdzināšana
Ieteicamais materiāla svars
Ieteicamie materiāli
Materiālu izmēri

Papīra apstrāde
Materiāla apstrāde/ievade
Papīra ievietošanas padeve
Materiāla apstrāde/izvade
Abpusējā druka
Elektroapgādes prasības
Strāvas patēriņš
Interfeiss un savienojumi
Vadības panelis

Komplektā iekļautā programmatūra
Izmēri (p x d x a)
Svars
Darba vide

Materiālu ekspluatācijas laiks
Garantija

HP Thermal Inkjet
720 melnās tintes sprauslas, 336 foto melnās tintes sprauslas, 336 krāsu tintes sprauslas (katrai krāsai)
Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4
Līdz 33 lpp./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A4
Līdz 31 lpp./min.
Līdz 0,4 lpp./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A3
Līdz 0,63 lpp./min.
Līdz 0,14 lpp./min.
10x15 cm krāsu foto (fotopapīrs)
Tikai 18 sekundēs
Tikai 30 sekundēs
Tikai 60 sekundēs
Atkarībā no tipa, drukāšanas režīma un aptuveniem rādītājiem. Faktiskais ātrums var mainīties atkarībā no sistēmas
konfigurācijas, programmatūras un dokumenta sarežģītības.
Melns: Līdz 1200 × 1200 dpi
Krāsa: Līdz 9600 x 2400 optimizētiem dpi krāsu režīmā (kad tiek drukāts no datora uz speciāla HP foto papīra un 1200
ievades 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- vai 64-bitu procesors, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista® Home: 512 MB
RAM, citai Windows Vista®: 1 MB RAM, 1,5 MB brīvas cietā diska vietas, CD-ROM, Internet Explorer 6, USB; Microsoft®
Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1) izdevumi: 1 GHz 32- vai 64-bitu procesors, Adobe®
Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 800 MB HD, CD-ROM diskdzinis, Internet Explorer 6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, PowerPC G3, G4, G5 vai Intel® Core procesors, 256 MB RAM, 500 MB HD, CD-ROM
diskdzinis, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+/- 0,1524 mm
Galvenā tekne: no 60 līdz 252 g/m²; Fotopapīra padevējs: no 200 līdz 252 g/m²
HP uzlabotais fotopapīrs
Standarta: 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; Fotopapīra padevējs: 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), Pielāgots: Galvenā
tekne: 89 x 127 mm to 216 x 1118 mm, Fotopapīra padevējs: 89 x 127 mm līdz 100 x 150 mm
125 lapu padeves, 20 lapu fotopapīra , 50 lapu izejas
Lapas: Līdz 125, Aploksnes: Līdz 15
Kartes: Līdz 25, Caurspīdīgās filmas: Līdz 25, Uzlīmes/A4 loksnes: Līdz 25
Standarta: 1 plus automatizēts 10 x 15 cm fotopapīra paliktnis, papildu: 1 plus automatizēts 10 x 15 cm fotopapīra paliktnis
Līdz 50
Manuāla (paredzēts draivera nodrošinājums)
Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Ārējs
12,28 vati maksimums (aktīvs/drukājot), 3,96 vati maksimums (gatavībā), 2,9 vati maksimums (miega režīmā), 0,4 vati
maksimums (izslēgts)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 atmiņas karšu sloti, papildu: HP bt450 Bluetooth bezvadu printera un datora adapters (Q6398A), HP
bt500 Bluetooth USB 2.0 bezvadu adapters (Q6273A)
6,1 cm krāsains grafikas displejs; 15 pogas (Ieslēgt; Iepriekšējais; Photosmart Express; OK; Sarkano acu efekta noņemšana;
Iestatīšana; Palīdzība; Tālummaiņa +; Tālummaiņa -; Bultiņas pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju; Atcelt). 4 LED (Ieslēgts LED;
Atminās kartes slota LED; Sarkano acu efekta noņemšanas LED; Brīdinājuma LED).
HP Photosmart Essential programmatūra: ArcSoft radošo projektu šabloni albumiem, foto albumiem, apsveikumu kartītēm un
daudz vairāk.
Bez iepakojuma: 580 x 389 x 181 mm, Maksimums: 580 x 427 x 181 mm, pakots: 677 x 487 x 277 mm
Bez iepakojuma: 7,6 kg, pakots: 10,89 kg
Vides diapazoni: darba temperatūra: No 5 līdz 40 °C; Darbībai ieteicamā temperatūra: 15 līdz 32° C; funkcionēšanas mitrums:
15 līdz 80 % relatīvā mitruma; Darbībai ieteicamais mitrums: 15 līdz 80 % relatīvā mitruma; Glabāšanas temperatūra:No 40
līdz 60° C; Glabāšanas mitrums: 5 līdz 90% relatīvā mitruma; trokšņa līmenis pēc iso 9296: skaņas jauda: 6,7 B(A)
(darbība/drukāšana)
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies vai skatiet produkta iesaiņojumu
Aparatūrai ir noteikta viena gada standarta, ierobežota garantija. Garantijas un atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no
produkta, valsts un vietējās likumdošanas.

CB981B

HP Photosmart B8550 foto
printeris, HP 364 melna,
Fotoattēlu melna, gaišzila,
purpura un dzeltena tintes
kasetnes, printera galviņas
montāža, HP Photosmart
Essential programmatūras
kompaktdisks, uzstādīšanas
rokasgrāmata,
pamatdarbību
rokasgrāmata, barošanas
bloks, strāvas vads

CB316EE

HP 364 Black Ink Cartridge

CB317EE

HP 364 Photo Black Ink Cartridge

Materiāli

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 uzlabots glancēts foto
papīrs-25 lapas/A3+/330 x 483
mm (13 x 19 collas)

Q5456A

HP uzlabots glancēts foto
papīrs-25 lapas/A4/210 x 297
mm

Q8691A

HP uzlabots glancēts foto
papīrs-25 lapas/10 x 15 cm bez
apmales

Materiāls

Serviss un atbalsts
UG067E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, apmaiņas pakalpojums
nākamajā darbdienā, 3 gadi
UG191E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, apmaiņas pakalpojums
(standarta apgrozījumlaiks), 3 gadi
UG240E HP atbalsta pakalpojumu
pakete, atdošanas noliktavā
pakalpojums, 3 gadi. (UG240E: tikai
Baltijas valstīm, Grieķijai, Polijai,
Turcijai, EEM valstīm, Slovēnijai,
Čehijai, Slovākijai un Ungārijai.
UG067E/UG191E: pārējai Eiropai).
Izejmateriālu, materiālu un piederumu pilnu
sarakstu var atrast HP vietnē
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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