Fototlačiareň HP Photosmart B8550

Otvorte dvere do úplne nového sveta možností tlače s touto všestrannou tlačiarňou formátu A3+.
Získajte profesionálnu kvalitu fotografií veľkosti od 10 x 15 cm až po formát A3+ a vychutnajte
si flexibilitu schopnosti produkovať každodenné dokumenty z toho istého všestranného prístroja.

Fototlačiareň HP Photosmart B8550 bola navrhnutá pre rodinných fotografov, ktorí hľadajú to najlepšie z oboch svetov:
sloboda tlače fotografií až do veľkosti A3+ a všestrannosť schopnosti rýchlo produkovať každodenné dokumenty z toho
istého prístroja.
Tlačte fotografie, grafiky, kreatívne projekty a ďalšie – v celom rozsahu veľkostí až po formát A3+.
Rozšírte svoje obzory s domácou tlačou fotografií formátu A3+ a produkujte ohromujúce zväčšeniny, ktoré s hrdosťou
zarámujete a vystavíte. Tlačte v širokom rozsahu veľkostí vrátane 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 a orientácie na výšku, až po
formát A3+ (330 x 483 mm), s okrajmi alebo bez nich. Rozšírte svoje možnosti o tlač vo väčšom formáte a získate tiež
možnosť vytvárať plagáty, kalendáre a ďalšie kreatívne projekty, rovnako ako aj grafiky a obchodné aplikácie, ako grafické
návrhy a hárky tabuľkového procesora vo formáte A3.
Urobte toto všetko s jednou všestrannou tlačiarňou – fotografie, dokumenty, webové stránky a ďalšie.
Vychutnajte si skutočnú flexibilitu s touto domácou tlačiarňou formátu A3+, ktorá sa jednoducho používa. Tlačte fotografie s
počítačom alebo bez neho, buď z pamäťovej karty – použitím zabudovaného farebného displeja na výber a úpravu – alebo
priamo z fotoaparátov podporujúcich štandard PictBridge. Získajte tiež rýchlu tlač dokumentov s rýchlosťami až 33 str./min.
čb a 31 str./min. vo farbe. Šetrite čas s automatizovaným zásobníkom na fotografický papier, získajte nastavenia
optimalizovanej kvality s technológiou HP Auto Sense1 a získajte lepšie výsledky z webových stránok použitím HP Smart Web
Printing2.
Získajte profesionálne vytlačené fotografie a text v laserovej kvalite vďaka tlačovému systému od spoločnosti HP
využívajúcemu 5 atramentov.
Použite ten správny atrament pre každú úlohu vďaka samostatným atramentom HP Vivera. Štyri farbivové atramenty prinášajú
profesionálnu kvalitu fotografií s ohromujúcou ostrosťou obrázkov, zatiaľ čo čierny atrament na báze pigmentu sa dokonale
hodí na tlač ostrého textu v laserovej kvalite. A navyše samostatné atramenty znamenajú, že budete musieť vždy vymeniť len
tú kazetu, v ktorej sa minie atrament. Chcete za svoje peniaze získať ešte viac? Vyberte si voliteľné veľkokapacitné
atramentové kazety XL3 a tlačte až 3-krát viac č/b a 2,5-krát viac farebných strán4.
1 Iba pri použití HP Advanced Photo Paper (zdokonaleného fotografického papiera)
2 Vyžaduje Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novší
3 Nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne

4 V porovnaní s atramentovými kazetami HP 364; veľkokapacitné atramentové kazety XL nie sú zahrnuté, prosíme zakúpiť samostatne.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
720 trysiek pre čierny atrament, 336 trysiek pre čierny fotografický atrament, 336 trysiek pre farebný atrament (na jednu farbu)
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4
Až 33 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 31 str./min.
Až 0,4 str./min.
A4
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 0,63 str./min.
Až 0,14 str./min.
A3
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 18
S rýchlosťou až 30 S rýchlosťou až 60
(fotografický papier)
sekúnd
sekúnd
sekúnd
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Až 1 200 × 1 200 dpi
Farba: Max. optimalizované rozlíšenie 9600 x 2400 dpi pre farebnú tlač (pri tlači z počítača na vybrané fotografické papiere
od spoločnosti HP a vstupnom rozlíšení 1200 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®: 32-bitový alebo 64-bitový procesor 1 GHz, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista®
Home: 512 MB RAM, iné verzie Windows Vista®: 1 GB RAM, 1,5 GB voľného miesta na pevnom disku, CD-ROM, Internet
Explorer 6, USB; Edície systémov Microsoft® Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1): 32-bitový alebo
64-bitový procesor 1 GHz, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 800 MB na pevnom disku, mechanika CD-ROM,
Internet Explorer 6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, procesor PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core, 256 MB RAM, 500 MB na pevnom
disku, mechanika CD-ROM, USB
128 MB
HP PCL 3 GUI
+/– 0,1524 mm
Hlavný zásobník: 60 – 252 g/m²; Zásobník na fotografický papier: 200 – 252 g/m˛
Zdokonalený fotografický papier HP
Štandardné: 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; Zásobník na fotografický papier: 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),
Vlastné: Hlavný zásobník: 89 x 127 mm až 216 x 1118 mm, zásobník na fotografický papier: 89 × 127 mm až 100 × 150
mm
Vstupný zásobník na 125 listov, zásobník na fotografie na 20 listov, výstupný zásobník na 50 listov
Hárky: Až 125, Obálky: Až 15
Karty: Až 25, Fólie: Až 25, Menovky/hárky A4: Až 25
Štandardné: 1 plus automatizovaný zásobník na fotografický papier 10 x 15 cm, voliteľné: 1 plus automatizovaný zásobník na
fotografický papier 10 x 15 cm
Až 50
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Vstupné napätie 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), Externé
Najviac 12,28 W (aktívny režim/tlač), najviac 3,96 W (pohotovostný režim), najviac 2,9 W (režim spánku), najviac 0,4 W
(vypnutá)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 sloty na pamäťové karty, voliteľné: Bezdrôtový adaptér Bluetooth HP bt450 pre tlačiarne a počítače
(Q6398A), bezdrôtový adaptér Bluetooth HP bt500 USB 2.0 (Q6273A)
6,1 cm farebný grafický displej; 15 tlačidiel (On (zapnúť); Previous (predchádzajúca); Photosmart Express; OK; Red Eye
Removal (odstránenie efektu červených očí); Setup (nastaviť); Help (pomoc); Zoom + (priblíženie); Zoom - (oddialenie); Šípka
vľavo, Šípka vpravo, Šípka hore, Šípka dole; Cancel (zrušiť)). 4 diódy LED (LED dióda zapnutia; LED dióda otvoru na pamäťové
karty; LED dióda odstránenia efektu červených očí; Výstražná LED dióda).
Softvér HP Photosmart Essential: šablóny projektov ArcSoft Creative pre zápisníky, fotoalbumy, pohľadnice a ďalšie.
Bez balenia: 580 x 389 x 181 mm, Maximum: 580 x 427 x 181 mm, balené: 677 x 487 x 277 mm
Bez balenia: 7,6 kg, balené: 10,89 kg
Rozsahy parametrov prostredia: prevádzková teplota: 5 až 40 °C; Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 32 °C;
prevádzková vlhkosť: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti; Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 15 do 80 % relatívnej vlhkosti;
Skladovacia teplota:-40 až 60° C; Skladovacia vlhkosť: od 5 do 90% relatívnej vlhkosti; úroveň hluku podľa iso 9296: akustický
výkon: 6,7 B(A) (aktívna, pri tlači)
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

CB981B

Fototlačiareň HP Photosmart
B8550, čierna, fotografická
čierna, azúrová, purpurová
a žltá atramentová kazeta
HP 364, komplet tlačovej
hlavy, disk CD so softvérom
HP Photosmart Essential,
inštalačná príručka,
základná príručka, napájací
zdroj, napájací kábel

CB316EE

Čierna atramentová kazeta HP
364

Doplnky

CB317EE

Fotografická čierna atramentová
kazeta HP 364

CB318EE

Azúrová atramentová kazeta HP
364

CB319EE

Purpurová atramentová kazeta HP
364

CB320EE

Žltá atramentová kazeta HP 364

CB321EE

Čierna atramentová kazeta HP
364XL

CB322EE

Fotografická čierna atramentová
kazeta HP 364XL

CB323EE

Azúrová atramentová kazeta HP
364XL

CB324EE

Purpurová atramentová kazeta HP
364XL

CB325EE

Žltá atramentová kazeta HP
364XL

Q5461A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy
Photo Paper – 25
listov/A3+/330 x 483 mm

Q5456A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy
Photo Paper – 25
listov/A4/210 x 297 mm

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -25 listov/10 x 15
cm, bez okrajov

Médiá

Služby a podpora
UG067E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG191E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG240E HP Care Pack, vrátenie do
skladu a hardvérová podpora, 3 roky.
(UG240E: len Baltické krajiny, Grécko,
Poľsko, Turecko, krajiny EEM,
Slovinsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko. UG067E/UG191E:
Zvyšok Európy).
Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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