Tiskárna HP Photosmart Plus All-in-One

Prohlížejte a tiskněte fotografie jako z fotolaboratoře, vytvářejte zábavné projekty, kopírujte
a skenujte pomocí plně vybavené obrazovky TouchSmart. Pracujte s počítačem nebo bez
něj – tiskněte přímo z paměťových karet nebo bezdrátově pomocí počítačů s povoleným
připojením k bezdrátové síti1.
Toto zařízení HP Photosmart Plus All-in-One je ideálním řešením pro každého, kdo chce tisknout fotografie v kvalitě jako z
fotolaboratoře, kreativní projekty a další – pomocí snadno použitelné dotykové obrazovky nebo bezdrátově – k tomu skenovat a
kopírovat prostřednictvím jednoho kompaktního zařízení.
Snadno ovladatelný tisk, kopírování a další pomocí plně vybavené obrazovky HP TouchSmart.
Díky plně vybavené obrazovce HP TouchSmart oceníte, jak může být kreativní upravování fotografií snadné. Vložte paměťovou
kartu, následně si obrázky prohlédněte a upravte, přidejte kreativní efekty a tiskněte – to vše pomocí obrazovky TouchSmart.
Šetřete čas – získejte ostré barevné kopie a bohaté, živé výtisky fotografií, které můžete sdílet, aniž byste zapnuli počítač.
Tiskněte užitečné šablony a zábavné hry včetně Sudoku jednoduše pomocí funkce Quick Forms. Tisk, skenování a kopírování –
zvládněte více a snadněji pomocí obrazovky HP TouchSmart.
Získejte vynikající fotografie, webové stránky, každodenní dokumenty a další s pomocí snadných nástrojů HP.
Získejte vynikající výsledky, ať už vytváříte cokoli – fotografie jako z fotolaboratoře, dokumenty v laserové kvalitě, rychlé barevné
kopie a přesné skeny – díky tomuto snadno použitelnému multifunkčnímu zařízení. Přejděte z dokumentů na fotografie pomocí
automaticky se aktivujícího zásobníku na fotografický papír o velikosti 13 x 18 cm. Získejte bezproblémový tisk fotografií
jednoduchým přetáhnutím pomocí aplikace HP Photo Print Gadget3 a efektivnější tisk webových stránek pomocí aplikace HP
Smart Web Printing4. Individuální inkousty HP Photosmart umožňují vyměnit pouze inkoustové kazety, které jsou spotřebované.
Přejděte na bezdrátové připojení a užívejte si svobodu tisku prakticky odkudkoli ve vašem domě 2.
Dopřejte si svobodu tisku prakticky odkudkoli ve vašem domě s tímto všestranným bezdrátovým multifunkčním zařízením2.
Nastavení bez starostí – jednoduchým stisknutím jediného tlačítka se připojte k bezdrátové síti a sdílejte rychlý a spolehlivý tisk
mezi více notebooky a počítači5. Dokonce můžete fotografie velikosti 10 x 15 cm tisknout bezdrátově z vašeho zařízení
iPhone™ nebo iPod touch™ pomocí aplikace HP iPrint Photo6. Není divu, že bezdrátové tiskárny HP zvolilo více zákazníků než
jiné přední značky.
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 systém Windows Vista®

4 Vyžaduje prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

5 Vyžaduje směrovač WPS s integrovaným tlačítkem; funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od místa přístupu

6 Dostupné zdarma ke stažení v obchodu App Store společnosti Apple, podrobnosti naleznete na stránkách http://www.hp.com/go/iPrintphoto
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Dodávaný software
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ENERGY STAR
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Záruka

Termální inkoustový tisk HP
Plně vybavená obrazovka HP TouchSmart s úhlopříčkou 6,1 cm
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Nejlepší
Černý text A4:
Až 30 str./min
Až 15 str./min
Až 2,5 str./min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 28 str./min
Až 11 str./min
Až 2 str./min
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm Již za 16 s
Již za 28 s
Již za 52 s
(fotografický papír):
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit podle konfigurace systému, softwarového
programu a složitosti dokumentu.
Černá: Až 600 dpi, Barva: Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi při barevném tisku z počítače na vybrané foropapíry
HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi.
Ano, (až do panoramatických, A4 a dalších formátů)
HP PCL 3 GUI
Rozlišení: Optické: Až 1 200 dpi; Hardware: Až 1 200 x 2 400 dpi; Rozšířené: Až 19 200 dpi
Maximální velikost dokumentu: 216 x 297 mm
Typ: Ploché provedení; Bitová hloubka: 48bitové; Twain verze: Verze 1.9; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor
(CIS); Odstíny šedé barvy (šedá škála): 65536
Typ dokumentu
Koncept
Normální
Černý text A4:
Až 30 kopií/min
Až 9,5 kopií/min
Smíšený text/barevná grafika A4:
Až 28 kopií/min
Až 10 kopií/min.
Rozlišení: Černá: Až 600 dpi; Několik kopií: Až 50; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 % v krocích po 1 %
Tiskárna: až 2 500 stran, kopírka: až 1 250 stran
Papír (běžný, inkoustový, fotografický), transparentní fólie, obálky, štítky, karty (indexové, pohlednice)
Ne
Standardní: Hlavní zásobník: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS); zásobník na fotografický papír: 100 x
150 mm, 130 x 180 mm, A6, B6, B7, C6, B7 (JIS), vlastní: Hlavní zásobník: 80 x 130 mm až 220 x 360 mm, zásobník na
fotografický papír: 90 x 130 až 130 x 180 mm
Hlavní zásobník: 60 až 280 g/m², zásobník na fotografický papír: 200 až 280 g/m²
Standardní: Vstupní zásobník na 125 listů, zásobník na fotografický papír na 20 listů
Počet listů: Hlavní zásobník: Až 125, zásobník na fotografický papír: Až 20, Obálky: Až 15, Karty: Až 60, Fólie: Až 40, foto
10 x 15 cm: Hlavní zásobník: Až 60, zásobník na fotografický papír: Až 20
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Požadavky: vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), Napájení: Externí
Maximální: Maximálně 27 W, průměrně 13 W (aktivní), maximálně 4,5 W (pohotovostní režim), maximálně 2,6 W (úsporný
režim), maximálně 0,4 W (vypnuto); Pohotovostní režim: 4,5 W
6,7 B(A) (tisk rychlostí 16 str./min.)
54 dB(A) (tisk rychlostí 16 str./min.)
USB 2.0 (vysokorychlostní), PictBridge, 802.11b/g (bezdrátové)
Standardní: 64 MB; Maximální: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Bez obalu: 452 x 407 x 206 mm, včetně obalu: 500 × 283 × 469 mm
Bez obalu: 7,2 kg, včetně obalu: 8,9 kg
Vyrobeno v Malajsii.
Rozhraní Bluetooth prostřednictvím bezdrátového adaptéru HP Bluetooth bt500 USB 2.0 (Q6273A), bezdrátový síťový adaptér
802.11g/b
Windows Vista® (32/64bitová verze); Microsoft® Windows® XP (SP1 nebo novější, 32bitová verze); Mac OS X v10.4, v10.5,
v10.6
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.

CD035B

HP Photosmart Plus All-in-One,
černá, azurová, purpurová a
žlutá inkoustová kazeta HP 364
Photosmart, kabel USB, disk CD
se softwarem HP, referenční
příručka, zdroj napájení a
napájecí kabel

CB321EE

Černá 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

Spotřební materiál

Média

Servis a podpora
UG063E Služba HP Care Pack, výměnná
služba následující pracovní den po dobu 3
let
UG188E služba HP Care Pack, výměnná
služba (standardní doba opravy) po dobu
3 let
UG236E služba HP Care Pack, oprava
v servisním středisku hardwarové podpory
po dobu 3 let. (UG236E: pouze Pobaltí,
Řecko, Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko a Maďarsko.
UG063E/UG188E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www..hp.cz
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