HP Photosmart Plus All-in-One Yazıcı

Tam özellikli TouchSmart ekran aracılığıyla, laboratuar kalitesinde fotoğraflar görüntüleyin
ve yazdırın, eğlenceli projeler oluşturun ve kopyalama ve tarama işlemleri yapın.
Bilgisayarla veya bilgisayar olmadan çalışın – doğrudan bellek kartlarından veya WiFi-etkin
bilgisayarlardan kablosuz olarak baskı yapın1.
HP Photosmart Plus All-in-One, kullanımı kolay dokunmatik ekran aracılığıyla veya kablosuz olarak laboratuar kalitesinde
fotoğraflar, yaratıcı projeler ve daha fazlasını yapabilmek isteyen ve tek bir kompakt cihazdan tarama ve kopyalama yapmak
isteyen herkes için ideal çözümdür.
Tam özellikli HP TouchSmart ekran aracılığıyla kolay ve dokunmatik baskı, kopyalama ve daha birçok işlemin tadını çıkarın.
Tam özellikli HP TouchSmart ekranla fotoğraflarınızda ne kadar kolayca yaratıcı olabileceğinizi keşfedin. Bir bellek kartı takın ve
sonra TouchSmart ekran aracılığıyla görüntüleme, ayarlama, yaratıcı efektler ekleme ve baskı işlemlerini gerçekleştirin. Zaman
tasarrufu da yapın – bilgisayarı açmadan canlı renkli kopyalar ve zengin ve net fotoğraf kopyaları oluşturup bunları paylaşın.
Yalnızca Hızlı Formlar'a dokunarak kullanışlı şablonları ve Sudoku gibi eğlenceli oyunları bastırın. Baskı, tarama veya kopyalama
– HP TouchSmart ile daha fazlasını, daha kolay şekilde yapın.
Kolay HP araçlarını kullanarak mükemmel fotoğraflar, web sayfaları, günlük belgeler ve daha fazlasını elde edin.
Bu kullanımı kolay hepsi birarada ürünü ile laboratuar kalitesindeki fotoğraflardan, lazer kalitesinde belgeler, hızlı renkli kopyalar
ve hassas taramalara kadar yaptığınız her şeyde mükemmel sonuçlar elde edin. Otomatik olarak iç içe geçen 13 x 18 cm
fotoğraf tepsisini kullanarak belgeden fotoğraf baskısına geçiş yapın. HP Foto Baskı Aracı3 ile hatasız, sürükle bırak yöntemiyle
baskı, HP Akıllı Web Baskısı4 ile daha etkili web sayfası baskısı. Ayrı HP Photosmart mürekkeplerle yalnızca biten kartuşu
değiştirmeniz yeterlidir.
Kablosuz çalışın, evinizde her yerden baskı yapabilme özgürlüğünü yaşayın2.
Bu çok yönlü hepsi bir arada ürünle kendinize evde her noktadan baskı yapma özgürlüğünü tanıyın2. Tek bir düğmeye
dokunarak kablosuz ağınıza bağlanıp birden fazla dizüstü bilgisayarı veya PC arasında baskı işlerini güvenilir ve hızlı şekilde
paylaşın5. HP iPrint Photo kullanarak iPhone™ veya iPod touch™ ürününüzden kablosuz olarak 10 x 15 cm fotoğraflar da
bastırabilirsiniz6. Gitgide daha fazla kullanıcının diğer önde gele markalardan çok HP kablosuz yazıcılarını seçmesi hiç de
şaşırtıcı değil.
1 Kablosuz performansı, fiziksel ortam ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.
2 Kablosuz performansı, fiziksel ortam ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır
3 Windows Vista® gerektirir

4 Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0 gerektirir

5 Tümleşik düğmeli WPS yönlendirici gerektirir; Kablosuz performansı, fiziksel ortam ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır
6 Ücretsiz yükleme dosyası Apple App Store'dan edinilebilir, ayrıntılar için bkz http://www.hp.com/go/iPrintphoto

Teknik özellikler

Sipariş bilgileri

Baskı
Baskı teknolojisi
Ekran
Baskı hızı

Baskı kalitesi
Kenarlıksız yazdırma
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HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Tam özellikli 6,1 cm HP TouchSmart ekran
Belge tipi
Taslak
Normal
Best
Siyah metin A4:
Dakikada 30 sayfaya kadar Dakikada en çok 15
Dakikada en çok 2,5 sayfa
sayfaya kadar
Karışık Metin/Renkli grafikler A4:
Dakikada en çok 28 sayfa Dakikada en fazla 11 sayfa Maks. 2 ppm
10 x 15 cm renkli fotoğraf (fotoğraf
16 saniye kadar kısa bir
28 saniye hızında
52 saniye kadar kısa bir
kağıdı):
sürede
sürede
Belge tipine ve baskı moduna bağlı yaklaşık rakamlar. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve belgenin
karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
Siyah: En fazla 600 dpi, Renk: Belirli HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken 4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar
renkli ve 1200 giriş dpi'si.
Evet (panorama, A4 ve daha fazlası)
HP PCL 3 GUI
Çözünürlük: Optik: En fazla 1200 dpi; Donanım: 1200 x 2400 dpi'ye kadar; Geliştirilmiş: 19.200 dpi'ye kadar
Azami belge boyu: 216 x 297 mm
Türü: Masaüstü; Bit derinliği: 48 bit; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Tarama teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Gri tonlama:
65536
Belge tipi
Siyah metin A4:

Taslak
Normal
Dakikada 30 kopyaya
Dakikada en fazla 9,5
kadar
kopya
Karışık Metin/Renkli grafikler A4:
Dakikada en fazla 28 kopyaDakikada en fazla 10 kopya
Çözünürlük: Siyah: En fazla 600 dpi; Birden çok kopya: 50'ye kadar; Küçültme/Büyütme: %1 artırımlarla %25 – 400
Yazıcı: 2500 sayfaya kadar, fotokopi: 1250 sayfaya kadar
Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), saydamlar, zarflar, etiketler, kartlar (gösterge, tebrik)
Yok
Standart: Ana tepsi: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS); fotoğraf tepsisi: 100 x 150 mm, 130 x 180
mm, A6, B6, B7, C6, B7 (JIS), özel: Ana tepsi: 80 x 130 - 220 x 360 mm, fotoğraf tepsisi: 90 x 130 - 130 x 180 mm
Ana tepsi: 60 - 280 g/m², fotoğraf tepsisi: 200 - 280 g/m²
Standart: 125 yapraklık giriş tepsisi, 20 yapraklık fotoğraf tepsisi
Yaprak: Ana tepsi: 125'e kadar, fotoğraf tepsisi: 20'ye kadar, Zarf: 15'e kadar, Kart: 60'e kadar, Saydam: 40'a kadar, 10 x 15
cm foto: Ana tepsi: 60'a kadar, fotoğraf tepsisi: 20'ye kadar
El ile (sürücü desteği var)
Gereksinimler: Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3Hz), Kaynak: Harici
En yüksek: Maksimum 27 watt, ortalama 13 watt (çalışırken), maksimum 4,5 watt (beklerken), maksimum 2,6 watt (güç
tasarrufu), maksimum 0,4 watt (kapalıyken); Bekleme: 4,5 watt
6,7 B(A) (dakikada 16 sayfa basarken)
54 dB(A) (dakikada 16 sayfa basarken)
Yüksek Hızlı USB 2.0, PictBridge, Kablosuz 802.11g/b
Standart: 64 MB; En yüksek: 64 MB
Windows® Live Fotoğraf Galerisi
Ambalajdan çıkarıldığında: 452 x 407 x 206 mm, ambalajlı: 500 x 283 x 469 mm
Ambalajdan çıkarıldığında: 7,2 kg, ambalajlı: 8,9 kg
Malezya'da üretilmiştir.
HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Kablosuz Bağdaştırıcısı (Q6273A) aracılığıyla Bluetooth, Kablosuz 802.11g/b
Windows Vista® (32/64-bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 veya üstü, 32-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Evet
Elde edilen sayfa hakkında bilgi için, www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün paketine bakın
Standart bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı
olarak değişir.

CD035B

HP Photosmart Plus All-in-One,
HP 364 Siyah, Camgöbeği,
Macenta ve Sarı Photosmart
Mürekkep Kartuşları, USB
kablosu, HP yazılım CD'si,
başvuru kılavuzu, güç kaynağı,
güç kablosu

CB321EE

HP 364XL Siyah Mürekkep Kartuşu

CB323EE

HP 364XL Mavi Mürekkep Kartuşu

CB324EE

HP 364XL Kırmızı Mürekkep
Kartuşu

CB325EE

HP 364XL Sarı Mürekkep Kartuşu

Q8691A

HP Avantajlı Parlak Fotoğraf
Kağıdı-25 yaprak/10 x 15 cm
kenar boşluksuz

Q8696A

HP Avantajlı Parlak Fotoğraf
Kağıdı-25 yaprak/13 x 18 cm
kenar boşluksuz

Q5456A

HP Avantajlı Parlak Fotoğraf
Kağıdı-25 yaprak/A4/210 x 297
mm

Sarf Malzemeleri

Ortam

Servis ve Destek
UG063E HP Bakım Paketi, Ertesi İş Günü
Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG188E HP Bakım Paketi, Değiştirme
Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UG236E HP Bakım Paketi, Depoya İade
Donanım Destek Hizmeti, 3 yıl. (UG236E:
Yalnızca Baltık Ülkeleri, Yunanistan,
Polonya, Türkiye, EEM, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan.
UG063E/UG188E: Avrupa'nın diğer
ülkeleri)
Yedek parça, ortam ve aksesuarların tam listesi için
lütfen http://www.hp.com adresinden HP web
sitesine bakın

http://www.hp.com
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