HP Photosmart B8550-fotoskriver

Åpne døren til en helt ny verden av utskriftsmuligheter med denne allsidige A3+-skriveren. Få
fotografier i laboratoriekvalitet fra 10 x 15 cm til A3+, og gled deg over fleksibiliteten ved å
kunne skrive ut daglige dokumenter fra samme allsidige maskin.

HP Photosmart B8550 fotoskriver er laget for familiefotografer som ønsker det beste fra begge verdener: friheten til å skrive ut
fotografier så store som A3+, og allsidigheten til å raskt kunne skrive ut daglige dokumenter fra samme maskin.
Skriv ut fotografier, grafikk, kreative prosjekter og mer – helt opp til A3+.
Utvid horisonten med hjemmefotoutskrift i størrelsen A3+, og lag imponerende forstørrelser som du vil være stolt over å ramme
inn og vise frem. Skriv ut i en rekke størrelser, inkludert 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 og liggende, helt opp til A3+ (330 x
483 mm), med eller uten kanter. Oppgrader til utskrift i større format slik at du kan lage plakater, kalendere og andre kreative
prosjekter, i tillegg til grafikk- og forretningsjobber som A3-designoppsett og regneark.
Gjør all jobben med én allsidig skriver – fotografier, dokumenter, websider og mer.
Gled deg over fleksibiliteten med denne brukervennlige A3+ -hjemmeskriveren. Skriv ut fotografier med eller uten PC, fra
minnekort – ved å bruke den innebygde fargeskjermen til å velge og redigere – eller direkte fra PictBridge-aktiverte kameraer.
Få også rask dokumentutskrift med hastigheter på opptil 33 spm i sv-hv, 31 spm i farger. Spar tid med den automatiserte
fotoskuffen, få optimal kvalitet med HP Auto Sense-teknologi1 og bruk HP Smart webutskrift2 for å få bedre resultater fra
websider.
Få fotografier i laboratoriekvalitet og tekst i laserkvalitet med HPs utskriftssystem med 5 blekkfarger.
Få riktig blekk til jobben hver gang med fem separate HP Vivera-blekkpatroner. De fire patronene med fargestoffbasert blekk
gir fotografier i laboratoriekvalitet med imponerende bildeklarhet, mens det pigmentbaserte svarte blekket er perfekt til skarp
tekst i laserkvalitet. I tillegg betyr separate blekkpatroner at du bare trenger å bytte ut patronen som er tom. Ønsker du å få
enda mer igjen for pengene? Velg høykapasitets XL-blekkpatroner3 og skriv ut 3 ganger så mange svart-hvitt- og 2,5 ganger
så mange fargesider4.
1 Ved bruk av HP Advanced-fotopapir

2 Krever Microsoft Internet Explorer 6.0 eller høyere
3Ikke inkludert, selges separat

4 Sammenlignet med HP 364-blekkpatroner; høykapasitets XL-blekkpatroner er ikke inkludert, må kjøpes separat.
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Levetid for rekvisita
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HP termisk blekkskriver
720 svarte blekkdyser, 336 svarte fotoblekkdyser, 336 fargeblekkdyser (per farge)
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4
Opptil 33 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4
Opptil 31 spm
Opptil 0,4 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A3
Opptil 0,63 spm
Opptil 0,14 spm
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)
Så raskt som 18 sek
Så raskt som 30 sek Så raskt som 60 sek
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
dokumentets kompleksitet.
Svart: Opptil 1200 x 1200 dpi
Farge: Opptil 9600 x 2400 optimerte dpi farge (ved utskrift fra en datamaskin på utvalgt HP-fotopapir og 1200 inngående 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- eller 64-bits prosessor, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista® Home: 512
MB minne, andre Windows Vista®: 1 GB minne, 1,5 GB ledig harddiskplass, CD-ROM, Internet Explorer 6, USB; Microsoft®
Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1) editions: 1 GHz 32- eller 64-bits prosessor, Adobe®
Acrobat® Reader 5, 512 MB minne, 800 MB harddiskplass, CD-ROM-stasjon, Internet Explorer 6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-prosessor, 256 MB minne, 500 MB harddisk,
CD-ROM-stasjon, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+/- 0,1524 mm
Hovedskuff: 60 til 252 g/m²; Fotoskuff: 200 til 252 g/m²
HP Advanced-fotopapir
Standard: 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; Fotoskuff: 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), Egendefinert: Hovedskuff: 89 x 127
mm til 216 x 1118 mm, Fotoskuff: 89 x 127 mm til 100 x 150 mm
125-arks papirskuff, 20-arks fotoskuff, 50-arks utmatingsbrett
Ark: Opptil 125, Konvolutter: Opptil 15
Kort: Opptil 25, Transparentfilm: Opptil 25, Etiketter/A4-ark: Opptil 25
Standard: 1 pluss automatisert 10 x 15 cm fotoskuff, tilleggsutstyr: 1 pluss automatisert 10 x 15 cm fotoskuff
Opptil 50
Manuelt (driverstøtte følger med)
Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Ekstern
12,28 watt maksimum (aktiv/utskrift), 3,96 watt maksimum (klar), 2,9 watt maksimum (hvile), 0,4 watt maksimum (av)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 minnekortspor, tilleggsutstyr: HP bt450 Bluetooth trådløs skriver- og PC-adapter (Q6398A), HP bt500
Bluetooth USB 2.0 trådløs adapter (Q6273A)
6,1 cm fargegrafikkskjerm; 15 knapper (på; forrige; Photosmart Express; OK; fjern røde øyne; oppsett; hjelp; zoom +; zoom -;
pil venstre, pil høyre, pil opp, pil ned; avbryt). 4 indikatorlamper (på; minnekortspor; fjern røde øyne; varsellampe).
HP Photosmart Essential-programvare: ArcSoft kreative prosjektmaler for å lage utklippsbøker, fotoalbum, hilsningskort og mer.
Uten emballasje: 580 x 389 x 181 mm, Maksimum: 580 x 427 x 181 mm, med emballasje: 677 x 487 x 277 mm
Uten emballasje: 7,6 kg, med emballasje: 10,89 kg
Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40 °C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 32 °C; fuktighet ved drift: 15 til 80 % RF;
Anbefalt fuktighet ved drift: 15 til 80 % RF; Lagringstemperatur:-40 til 60 °C; Fuktighet ved lagring: 5 til 90 % RF; støynivå iht.
iso 9296: lydstyrke: 6,7 B(A) (aktiv/utskrift)
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Bestillingsinformasjon
CB981B

HP Photosmart
B8550-fotoskriver, HP 364
blekkpatroner med svart,
svart foto, cyan, magenta
og gult, skrivehodeenhet,
CD med HP Photosmart
Essential-programvare,
installeringsveiledning,
grunnleggende håndbok,
strømforsyning,
strømledning

CB316EE

HP 364 svart blekkpatron

CB317EE

HP 364 svart fotoblekkpatron

Rekvisita

CB318EE

HP 364 cyan blekkpatron

CB319EE

HP 364 magenta blekkpatron

CB320EE

HP 364 gul blekkpatron

CB321EE

HP 364XL svart blekkpatron

CB322EE

HP 364XL svart fotoblekkpatron

CB323EE

HP 364XL cyan blekkpatron

CB324EE

HP 364XL magenta blekkpatron

CB325EE

HP 364XL gul blekkpatron

Q5461A

HP Advanced glanset fotopapir,
25 ark/A3+/330 x 483 mm (13
x 19 tm)

Q5456A

HP Advanced fotopapir, glanset,
25 ark/A4/210 x 297 mm

Q8691A

HP Advanced glanset fotopapir,
25 ark / 10 x 15 cm kantløs

Papirtyper

Service og support
UG067E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG191E HP Care Pack,
Utskiftingsservice (vanlig
behandlingstid), 3 år
UG240E HP Care Pack, retur til
depot-service, 3 år. (UG240E: bare
Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM,
Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG067E/UG191E: resten av Europa).

http://www.hp.no
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Du finner en komplett liste over rekvisita,
medier og tilbehør på HPs nettsted
http://www.hp.com

