Multifunkčná tlačiareň HP Photosmart Plus

Prezerajte si a tlačte fotografie profesionálnej kvality, vytvárajte zábavné projekty a tiež
kopírujte a skenujte, to všetko cez plne vybavenú obrazovku TouchSmart. Pracujte s alebo
bez PC - tlačte priamo z pamäťových kariet alebo tlačte bezdrôtovo z PC pripojeného do
siete WiFi1.
Zariadenie typu všetko-v-jednom HP Photosmart Plus je ideálnym riešením pre každého, kto chce tlačiť fotografie profesionálnej
kvality, kreatívne projekty a pod. – vďaka jednoducho použiteľnej dotykovej obrazovke alebo bezdrôtovo – a tiež skenovať a
kopírovať z jedného kompaktného zariadenia.
Užite si jednoduché prezeranie, tlač cez dotyk obrazovky, kopírovanie a ešte viac vďaka plne vybavenej obrazovke HP
TouchSmart.
Skúste, aké jednoduché je stať sa kreatívnym s vašimi fotografiami vďaka plne vybavenej dotykovej obrazovke HP TouchSmart.
Zasuňte pamäťovú kartu a pozerajte sa, nastavte, pridajte kreatívne efekty a tlačte, všetko cez dotykovú obrazovku TouchSmart.
Ušetrite aj čas - dostanete ostré farebné kópie a sýte, živé výtlačky fotografií pre zdieľanie bez zapnutia PC. Vytlačte si užitočné
šablóny a zábavné hry, vrátane Sudoku, jednoduchým dotykom Quick Forms. Tlač, skenovanie alebo kopírovanie - urobte viac a
jednoduchšie s dotykovou obrazovkou HP TouchSmart.
Získajte skvelé fotografie, webové stránky, bežné dokumenty a viac s jednoduchými nástrojmi HP.
Nech robíte čokoľvek, dostanete úžasné výsledky - profesionálne vytlačené fotografie, dokumenty laserovej kvality, farebné kópie
a presné skenovanie za niekoľko sekúnd - s týmto jednoducho použiteľným zariadením typu všetko-v-jednom. Prepnite z tlače
dokumentu na tlač fotografií pomocou fotografického zásobníka s automatickým uvedením do činnosti s rozmerom 13 x 18 cm.
Získajte spoľahlivú tlač fotografií presúvaním myšou s miniaplikáciou HP Photo Print3 a efektívnejšiu tlač webových stránok s
aplikáciou HP Smart Web Printing4. Samostatné atramenty HP Photosmart znamenajú, že musíte vymeniť len prázdne kazety.
Prejdite na bezdrôtové pripojenie a vychutnajte si slobodu tlače takmer z ľubovoľného miesta v domácnosti 2.
Doprajte si slobodu tlače takmer z ľubovoľného miesta v domácnosti pomocou tohto všestranného bezdrôtového multifunkčného
zariadenia2. Získajte bezproblémové nastavenie – stačí sa dotknúť jedného tlačidla a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti a zdieľať
rýchlu a spoľahlivú tlač medzi viacerými prenosnými alebo stolnými počítačmi5. Môžete dokonca tlačiť fotografie s rozmerom 10
x 15 cm bezdrôtovo z vášho telefónu iPhone™ alebo prehrávača iPod touch™ pomocou funkcie HP iPrint Photo6. Niet divu, že
bezdrôtové tlačiarne HP si vyberá viac ľudí než iné popredné značky.
1 Bezdrôtový výkon závisí na fyzickom prostredí a vzdialenosti od prístupového bodu.

2 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu
3 Vyžaduje systém Windows Vista®

4 Vyžaduje prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

5 Vyžaduje WPS smerovač s integrovaným tlačidlom; bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu
6 Stiahnutie zadarmo je dostupné z Apple’s App Store, podrobnosti na webovej lokalite http://www.hp.com/go/iPrintphoto
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Termálna atramentová tlačiareň HP
Plne vybavená obrazovka HP TouchSmart 6,1 cm
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 30 str./min.
Až 15 str./min.
Až 2,5 str./min
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 28 str./min
Až 11 str./min
Až 2 str./min.
A4:
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 16 sekúnd S rýchlosťou až 28 sekúnd S rýchlosťou až 52 sekúnd
(fotografický papier):
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Až 600 dpi, Farba: Tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi pri tlači z počítača na vybratých
fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi
Áno (až po panorámu, A4 a viac)
HP PCL 3 GUI
Rozlíšenie: Optické: Až 1 200 dpi; Hardvér: Až 1 200 × 2 400 dpi; Zdokonalené: Až 19200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 216 x 297 mm
Typ: Plochý; Bitová hĺbka: 48-bitový; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Technológia snímania: Kontaktný obrazový snímač
(CIS); Odtiene sivej: 65536
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Čiernobiely text, formát A4:
Až 30 kópií za minútu
Až 9,5 kópie za minútu
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 28 kópií za minútu
Až 10 kópií za minútu
A4:
Rozlíšenie: Čiernobiele: Až 600 dpi; Viac kópií: Až 50; Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400% v prírastkoch po 1 %
Tlačiareň: až 2500 strán, kopírka: až 1250 strán
Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň, fotopapier), transparentné fólie, obálky, nálepky, karty (registračné, pohľadnice)
Nie
Štandardné: Hlavný zásobník: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS); zásobník na fotografie: 100 x 150
mm, 130 x 180 mm, A6, B6, B7, C6, B7 (JIS), vlastné: Hlavný zásobník: 80 x 130 mm až 220 x 360 mm, zásobník na
fotopapier: 90 x 130 až 130 x 180 mm
Hlavný zásobník: 60 až 280 g/m², Zásobník na fotopapier: 200 – 280 g/m²
Štandardné: Vstupný zásobník na 125 listov, zásobník na 20 fotografií
Hárky: Hlavný zásobník: Až 125, fotografický zásobník: Až 20, Obálky: Až 15, Karty: Až 60, Fólie: Až 40, fotografia 10 x 15
cm: Hlavný zásobník: Až 60, fotografický zásobník: Až 20
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), Napájanie: Externé
Maximum: Max. 27 W, priemerne 13 W (zapnuté), max. 4,5 W (pohotovosť), max. 2,6 W (úspora energie), max. 0,4 W
(vypnuté); Pohotovostný režim: 4,5 wattov
6,7 B(A) (tlač rýchlosťou 16 str./min.)
54 dB(A) (tlač rýchlosťou 16 str./min.)
Vysokorýchlostný USB 2.0, PictBridge, bezdrôtový 802.11g/b
Štandardné: 64 MB; Maximum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Bez balenia: 452 x 407 x 206 mm, balené: 500 × 283 × 469 mm
Bez balenia: 7,2 kg, balené: 8,9 kg
Vyrobené v Malajzii.
Rozhranie Bluetooth cez HP bt500 Bezdrôtový adaptér Bluetooth USB 2.0 (Q6273A), Bezdrôtový 802.11g/b
Windows Vista® (32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší, 32-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Áno
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.

CD035B

HP Photosmart Plus všetko v
jednom, Atramentové kazety
Photosmart HP 364 Čierna,
Azúrová, Purpurová a Žltá, USB
kábel, CD so softvérom HP,
referenčná príručka, napájací
zdroj, sieťový kábel

CB321EE

Čierna atramentová kazeta HP
364XL

CB323EE

Azúrová atramentová kazeta HP
364XL

CB324EE

Purpurová atramentová kazeta HP
364XL

CB325EE

Žltá atramentová kazeta HP 364XL

Q8691A

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

Q8696A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy Photo
Paper -25 listov/13 x 18 cm, bez
okrajov

Q5456A

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

Doplnky

Médiá

Služby a podpora
UG063E HP Care Pack, výmena nasledujúci
pracovný deň, 3 roky
UG188E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG236E HP Care Pack, vrátenie do skladu
a hardvérová podpora, 3 roky. (UG236E:
len pobaltské krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG063E/UG188E: zvyšok Európy)
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Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

