Impressora fotográfica HP Photosmart
B8550

Abra a porta a um novo mundo de possibilidades de impressão com esta versátil impressora
A3+. Obtenha fotos de qualidade de 10 x 15 cm a A3+ e desfrute da flexibilidade de poder
produzir documentos diários a partir da mesma máquina.

A impressora fotográfica HP Photosmart B8550 foi concebida para fotógrafos que procuram o melhor de dois mundos: a
liberdade de imprimir fotos até A3+ e a versatilidade de produzir documentos do dia a dia na mesma máquina.
Imprima fotos, gráficos, projectos criativos e mais – até A3+.
Alargue os horizontes com A3+ impressão de fotos doméstica e faça ampliações surpreendentes de que se vai orgulhar de
emuldurar. Imprima numa vasta gama de formatos incluindo 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 e horizontal, até A3+ (330 x 483
mm), com ou sem margens. Actualize para impressão de formato maior e obtenha a capacidade de criar pósteres,
calendários e outros projectos criativos, bem como gráficos e aplicações comerciais como esquemas e folhas de cálculo A3.
Faça tudo com uma impressora versátil – fotos, documentos, páginas web e mais.
Desfrute de flexibilidade real com esta impressora doméstica A3+ fácil de usar. Imprima fotos com ou sem PC, quer do cartão
de memória – usando o ecrã a cores incorporado para seleccionar e editar – ou directamente de câmaras com PictBridge.
Obtenha rápida impressão de documentos com velocidades de até 33 ppm a preto e 31 ppm a cores. Poupe tempo com
tabuleiro automático de fotos, definições optimizadas de qualidade com tecnologia HP Auto Sense1 e utilização de HP Smart
Web Printing2 para melhores resultados de páginas web.
Fotos qualidade de laboratório e texto de qualidade laser com o sistema de impressão de 5 tinteiros da HP.
Obtenha sempre a tinta certa para o trabalho com os cinco tinteiros HP Vivera individuais. Os quatro tinteiros fornecem fotos
com qualidade de laboratório com deslumbrante clareza de imagem, ao passo que o tinteiro preto à base de pigmentos é
perfeito para texto nítido de qualidade laser. Para além disso, tinteiros individuais significa que só tem de substituir os que se
acabarem. Quer obter ainda mais pelo seu dinheiro? Escolha tinteiros XL de alta capacidade opcionais3 e imprima 3x mais
páginas a preto e 2,5x mais a cores4.
1 Com Papel HP Advanced para fotografia

2 Requer o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior
3Não incluído, vendido separadamente

4 Em comparação com Tinteiros HP 364; tinteiros XL de alta capacidade não incluídos, para adquirir em separado.
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Jacto de Tinta Térmico HP
720 bocais de tinta preta, 336 bocais de tinta preta (por cor), 336 bocais de tinta a cores (por cor)
Tipo de documento
Rascunho
Normal
Melhorado
Texto a preto, A4
Até 33 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A4 Até 31 ppm
Até 0,4 ppm
Texto misturado com gráficos a cores, A3 Até 0,63 ppm
Até 0,14 ppm
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
Em apenas 18 seg.
Em apenas 30 seg. Em apenas 60 seg.
fotográfico)
Consoante o tipo e modo de impressão e valores aproximados. A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema,
do programa de software e da complexidade do documento.
A preto: Até 1200 x 1200 ppp
Cor: Até 9600 x 2400 ppp optimizados a cor (ao imprimir de computador em papéis fotográficos HP seleccionados e 1200
ppp de entrada)
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®: Processador 1 GHz 32 ou 64 bits, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista® Home: 512
MB RAM, outro Windows Vista®: 1 GB RAM, 1,5 GB HD espaço em disco, CD-ROM, Internet Explorer 6, USB; Microsoft®
Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1) editions: Processador 1 GHz 32 ou 64 bits, Adobe®
Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 800 MB HD, unidade CD-ROM, Internet Explorer 6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, processador PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core, 256 MB RAM, 500 MB HD, unidade
CD-ROM, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+/- 0,1524 mm
Tabuleiro principal: 60 até 252 g/m²; Tabuleiro fotografia: 200 até 252g/m²
Papel HP Advanced para fotos
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; Bandeja fotográfica: 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), Personalizado: Bandeja
principal: 89 x 127 mm a 216 x 1.118 mm, tabuleiro fotografia: 89 x 127 mm a 100 x 150 mm
Tabuleiro de 125 folhas, tabuleiro de fotografia de 20 folhas, tabuleiro saída 50 folhas
Folhas: Até 125, Envelopes: De até 15
Postais: De até 25, Transparências: De até 25, Etiquetas/folhas A4: De até 25
Standard: 1 mais tabuleiro automatizado 10 x 15 cm, opcional: 1 mais tabuleiro automatizado 10 x 15 cm
De até 50
Manual (fornecido suporte de controladores)
Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)., Externo
12,28 Watts no máximo (activa/a imprimir), 3,96 Watts no máximo (pronta), 2,9 Watts no máximo (inactiva), 0,4 watts
máximo (desligada)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 slots de cartão de memória, opcional: Impressora HP bt450 Bluetooth sem fios e Adaptador PC
(Q6398A), Adaptador HP bt500 Bluetooth USB 2.0 sem fios (Q6273A)
Ecrã de gráficos a cores com 6,1 cm; 15 botões (On; Anterior; Photosmart Express; OK; Remoção do efeito de olhos vermelhos;
Configuração; Ajuda; Zoom +; Zoom -; Seta esquerda, seta direita, seta cima, seta baixo; Cancelar). 4 LEDs (LED On; LED Slot
cartão memória; LED Remoção do efeito de olhos vermelhos; LED Atenção).
Software HP Photosmart Essential: Modelos de projectos ArcSoft Creative para livros de recortes, álbuns de fotos, postais e mais.
Fora da caixa: 580 x 389 x 181 mm, Máximo: 580 x 427 x 181 mm, na caixa: 677 x 487 x 277 mm
Fora da caixa: 7,6 kg, na caixa: 10,89 kg
Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 5 a 40 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 32 ºC;
humidade de funcionamento: 15 a 80% HR; Humidade de funcionamento recomendada: 15 a 80% HR; Temperatura de
armazenamento:-40 até 60 ºC; Humidade de armazenamento: 5 a 90% HR; níveis de ruído conforme a iso 9296: potência
sonora: 6,7 B(A) (activa/impressão)
Para mais informação acerca do rendimento, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, ou consulte a embalagem
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.

CB981B

Impressora HP Photosmart
B8550, Tinteiros HP 364
Preto, Preto Fotográfico,
Turquesa, Magenta e
Amarelo, conjunto da
cabeça de impressão, CD
de software HP Photosmart
Essential, manual do
utilizador, guia básico,
alimentação, cabo de
alimentação

CB316EE

Tinteiro Preto HP 364

CB317EE

Tinteiro Preto de Fotografia HP
364

Consumíveis

CB318EE

Tinteiro Turquesa HP 364

CB319EE

Tinteiro Magenta HP 364

CB320EE

Tinteiro Amarelo HP 364

CB321EE

Tinteiro Preto HP 364XL

CB322EE

Tinteiro Preto HP 364XL
fotográfico

CB323EE

Tinteiro Turquesa HP 364XL

CB324EE

Tinteiro Magenta HP 364XL

CB325EE

Tinteiro Amarelo HP 364XL

Q5461A

Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-25 folhas/A3+/330 x
483 mm

Q5456A

Papel HP Advanced para
fotografia, lustroso, -25
folhas/A4/210 x 297 mm

Q8691A

Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-25 folhas/10 x 15 cm
sem margens

Suportes de impressão

Serviço e Suporte
UG067E Pacote de Assistência HP ,
Serviço de Substituição no Dia Útil
Seguinte, 3 anos
UG191E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição (tempo total
standard de prestação do serviço), 3
anos
UG240E Pacote de Assistência HP,
serviço de Devolução ao Armazém, 3
anos (UG240E: somente países
Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia,
EEM, Eslovénia, Republica Checa,
Eslováquia, Hungria.
UG067E/UG191E: resto da Europa).
Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web
da HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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