Multifunkční tiskárna HP Photosmart Premium

Toto všestranné multifunkční zařízení nabízí volnost bezdrátového připojení1. S vysoce
produktivními nástroji zvládnete více – vestavěný fax, snadný tisk a kopírování, duplexní
automatický podavač dokumentů. K dispozici je také například podpora připojení
Bluetooth® a tisk na disky CD/DVD.
Multifunkční tiskárna HP Photosmart Premium s faxem je určena pro zaneprázdněné domácí uživatele hledající všestranné
bezdrátové zařízení, které jim ušetří práci – od vícestránkového tisku, skenování, kopírování a faxování po tisk fotografií, na
disky CD/DVD a tisk přes rozhraní Bluetooth®.
Maximální všestrannost – s tímto funkčně bohatým a snadno použitelným zařízením zvládnete vše.
Toto výjimečně všestranné zařízení nabízí tisk v kvalitě laserových tiskáren a tisk fotografií v kvalitě fotolaboratoře. Do
automatického podavače dokumentů můžete vkládat stohy jednostranných či oboustranných médií a odfaxovat je či naskenovat
nebo zkopírovat, zatímco vy se budete moci věnovat užitečnější činnosti. Lze faxovat černobíle nebo barevně, s počítačem či bez
něj. Přímý tisk na disky CD/DVD3 umožňuje vytvářet archivy a fotoalba profesionální kvality. Objevte výhodu funkce Quick
Forms, která umožňuje tisknout noty, hry Sudoku, kontrolní seznamy atd.
Využívejte výhod bezdrátové sítě2 – k dispozici jsou i další možnosti připojení.
S podporou různých možností připojení můžete tisknout kdykoli, kdekoli a jakkoli. Pomocí vestavěného bezdrátového síťového
rozhraní 802.11g2 můžete sdílet výkon s více notebooky a stolními počítači a tisknout prakticky odkudkoli doma, případně
můžete využít zabezpečeného kabelového rozhraní Ethernet. Můžete snadno tisknout přímo ze zařízení s podporou rozhraní
Bluetooth®, například z telefonů s fotoaparátem a zařízení PDA, případně přímo z paměťové karty digitálního fotoaparátu
pomocí zásuvek karet a barevného displeje.
Kontrolujte své náklady díky cenově výhodným samostatným inkoustovými kazetám a funkcím pro úsporu papíru.
Využijte výhod cenově dostupných samostatných inkoustových kazet HP Vivera – vyměňujte pouze jednotlivé kazety. Další výrazné
úspory – získejte 3x více černobílých stran a 2,5x více barevných stran s volitelnými velkokapacitními kazetami4. Uspořte až 50
% nákladů na papír s funkcí pro automatický oboustranný tisk a funkce společnosti HP, která šetří papír – tisk dvou dokumentů na
jednu stranu papíru. Pořízením tohoto zařízení, které je v souladu s programem ENERGY STAR®, pomáháte chránit životní
prostředí.
1 Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu.
2 Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu
3 Vyžaduje potisknutelné disky CD/DVD; není součástí dodávky, prodává se samostatně

4 Ve srovnání s černou/barevnou inkoustovou kazetou HP 364; velkokapacitní kazety nejsou součástí dodávky, prodávají se samostatně.
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Termální inkoustový tisk HP
LCD displej 6,1 cm (barevná grafika)
Na bázi barviva (barevný), pigmentový (černý)
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 33 str./min
Až 12 str./min
Až 2,5 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 32 str./min
Až 9,5 str./min.
Až 2,5 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 17 s
Již za 27 s
Již za 53 s
(fotografický papír):
Rychlost tisku se může měnit v závislosti na typu výstupu.
Černá: Až 600 x 600 dpi, Barva: Barevný tisk s optimalizovaným rozlišením až 9 600 x 2 400 dpi při tisku z počítače a se
vstupním rozlišením 1 200 dpi
Ano (216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
Rychlost modemu: 33,6 kbps
Rychlá volba: Až 90
Faxování s prodlevou: Ano
Paměť: Až 90 stran
Automatické opakované vytáčení: Ano
Barevné faxování: Ano
Všesměrové vysílání pro faxování: 20 míst
*Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení
vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
Rozlišení: Optické: Až 4800 dpi; Hardware: Až 4800 x 4800 dpi; Rozšířené: Až 19 200 dpi
Maximální velikost dokumentu: 216 x 297 mm
Rychlost skenování: Barevná fotografie 10 x 15 cm do aplikace Microsoft® Word: méně než 22 s; převod OCR celé stránky
textu do aplikace Microsoft® Word: méně než 31 s (rychlost skenování se může měnit podle složitosti dokumentu)
Typ: Plochý, podavač ADF (simplexní/duplexní); Bitová hloubka: 48bitové; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor
(CIS); Odstíny šedé barvy (šedá škála): 65536
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 33 kopií/min
Až 11 kopií/min
Až 1,5 kopií/min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 32 kopií/min
Až 9,5 kopií/min
Až 1,5 kopií/min
Rozlišení: Černá: Optimalizované až 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 dpi; Několik kopií: Až 50; Zmenšit/zvětšit: 25 až
400 %
Tiskárna: až 2 500 stran; kopírka: až 1 250 stran; automatický podavač dokumentů: až 2 500 stran
Standardní, 50 listů
Papír (běžný, inkoustový, fotografický), fólie, obálky, štítky, karty (indexové, pohlednice), potisknutelné disky CD/DVD
Ano
Standardní: Hlavní zásobník: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x
176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91
x 128 mm), zásobník na fotografický papír: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5
(162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm), vlastní: Hlavní zásobník: 80 x 130 mm až 220 x 360 mm,
zásobník na fotografický papír: 90 x 130 mm až 130 x 180 mm
Hlavní zásobník: 60–280 g/m²; Zásobník na fotografický papír: 200–280 g/m²
Standardní: Vstupní zásobník na 125 listů, automatizovaný zásobník na fotopapír 13 x 18 cm na 20 listů, duplexní automatický
podavač dokumentů na 50 listů
Počet listů: Až 125, Obálky: Až 15, Karty: Až 60, Fólie: Až 40, foto 10 x 15 cm: Až 60
Automatický (standardní)
Požadavky: Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (±10 %), 50 až 60 Hz (±3 Hz), 1,3 A, Napájení: Externí
Maximální: maximálně 42 W, maximálně 34 W (aktivní), maximálně 7,2 W (pohotovostní režim), maximálně 5,7 W (úsporný
režim), maximálně 0,4 W (vypnuto); Pohotovostní režim: 7,2 W
6,8 B(A) (tisk 17 str./min.), 6,2 B(A) (kopírování pomocí podavače ADF 5 str./min.)
55 dB(A) (tisk rychlostí 17 str./min)
Rozhraní USB 2.0, Ethernet, PictBridge, bezdrátové rozhraní 802.11g, Bluetooth
Standardní: 64 MB; Maximální: 64 MB
HP Photosmart Essential 3.5
Bez obalu: 468 × 473 × 283 mm, včetně obalu: 527 × 335 × 541 mm
Bez obalu: 10,4 kg, včetně obalu: 12,81 kg
Vyrobeno v Malajsii
Ethernet, bezdrátové rozhraní 802.11b/g
Microsoft® Windows® XP (SP1 nebo vyšší [32 bitů]), Windows Vista® (32 a 64 bitů), Mac OS X v10.4, v10.5

CC335B

Multifunkční zařízení HP
Photosmart Premium (fax),
inkoustové kazety HP 364 –
černá, fotografická černá,
azurová, purpurová, žlutá,
software HP Photosmart
Essential, instalační/uživatelská
příručka, napájecí kabel,
telefonní kabel

C6520A

Kabel HP USB 2.0 (a-b) 3 m

Příslušenství
Spotřební materiál
CB321EE

Černá inkoustová kazeta HP 364XL

CB322EE

Černá fotografická inkoustová
kazeta HP 364XL

CB323EE

Azurová inkoustová kazeta HP
364XL

CB324EE

Purpurová inkoustová kazeta HP
364XL

CB325EE

Žlutá inkoustová kazeta HP 364XL

Q8691A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper - 25
listů, 10 x 15 cm, pro tisk bez
okrajů

Q8696A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper – 25
listů, 13 x 18 cm, pro tisk bez
okrajů

Q5456A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper – 25
listů, A4, 210 x 297 mm

CG492EE

Fotografická sada HP Photo Value
Pack řady 364, 150 listů / 10 x
15 cm

média

Servis a podpora
UG064E služba HP Care Pack, výměnná
služba následující pracovní den, po dobu 3
let
UG189E služba HP Care Pack, výměnná
služba (standardní doba opravy), po dobu
3 let
UG237E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku hardwarové podpory,
po dobu 3 let. (UG237E: Jen Pobaltí,
Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko a Maďarsko.
UG064E/UG189E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

Microsoft® Windows® XP (SP1 nebo vyšší [32 bitů]), Windows Vista® (32 a 64 bitů), Mac OS X v10.4, v10.5
Ano
Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

http://www..hp.cz

Zářivé a dlouhotrvající barvy
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