Εκτυπωτής HP Photosmart Premium All-in-One

Εκτυπώστε όπως και όταν επιθυμείτε – ασύρματα1, από το iPhone™2, ακόμα και απευθείας
από το Snapfish.com3 – με αυτή την ευέλικτη συσκευή all-in-one. Προβάλετε, επεξεργαστείτε
και εκτυπώστε φωτογραφίες – επίσης σαρώστε και αντιγράψτε – μέσω της μεγάλης οθόνης HP
TouchSmart.
Η συσκευή HP Photosmart Premium All-in-One είναι σχεδιασμένη για τους πολυάσχολους οικιακούς χρήστες που αναζητούν μια
ευέλικτη συσκευή all-in-one με ευρύ φάσμα επιλογών συνδεσιμότητας – όπως ασύρματη λειτουργία, Ethernet και Bluetooth® – και
την ευκολία χρήσης μιας μεγάλης οθόνης HP TouchSmart.
Απολαύστε μια κορυφαία εμπειρία HP TouchSmart – προβάλετε, επεξεργαστείτε και εκτυπώστε φωτογραφίες χωρίς PC.
Ανακαλύψτε πόσο εύκολο είναι να επεξεργαστείτε και να εκτυπώστε φωτογραφίες με την οθόνη HP TouchSmart. Τοποθετήστε μια
κάρτα μνήμης και έπειτα επιλέξτε, προσαρμόστε, προσθέστε δημιουργικά εφέ και εκτυπώστε, όλα μέσω της μεγάλης οθόνης αφής.
Επίσης, σαρώστε και αντιγράψτε – με τα έξυπνα στοιχεία ελέγχου έχετε τον πλήρη έλεγχο. Μπορείτε ακόμα να στείλετε φωτογραφίες
στο Snapfish.com και να τις εκτυπώσετε απευθείας από την οθόνη HP TouchSmart, χωρίς να ανοίξετε το PC σας6. Εκτυπώστε
πρότυπα και παιχνίδια, όπως Sudoku, επιλέγοντας απλώς Quick Forms στην οθόνη TouchSmart.
Απολαύστε πλήρη συνδεσιμότητα με ασύρματη δικτύωση4, εκτύπωση iPhone™ 5 και πολλά άλλα.
Εκτυπώστε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί περισσότερο χάρη στην ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας. Μοιραστείτε την απόδοση σε
πολλούς φορητούς υπολογιστές και PC χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση4 και εύκολη ρύθμιση με ένα πάτημα7,
ή συνδεθείτε μέσω Ethernet για μια ασφαλή ενσύρματη σύνδεση. Απολαύστε εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας από
συσκευές με δυνατότητα Bluetooth®, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων με φωτογραφική μηχανή και PDA ή εκτυπώστε απευθείας
από iPhone™ ή iPod touch™5. Μπορείτε ακόμα να εκτυπώσετε βαθμολογίες από το PS3™8.
Εξοικονομήστε χαρτί, ενέργεια και χρήματα με εκτύπωση εξοικονόμησης πόρων.
Εξοικονομήστε έως 50% από τα έξοδα για χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Απολαύστε αποτελεσματικότερη εκτύπωση
σελίδων web – και μικρότερη σπατάλη χαρτιού – με το HP Smart Web Printing9: συνδυάστε κείμενο και φωτογραφίες από
πολλαπλές σελίδες ή τοποθεσίες σε μία σελίδα. Διατηρήστε τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους και παράλληλα προστατέψτε το
περιβάλλον με αυτήν τη συσκευή all-in-one με πιστοποίηση ENERGY STAR®. Εκτυπώστε 3 φορές περισσότερες ασπρόμαυρες και
2,5 φορές περισσότερες έγχρωμες σελίδες με τα προαιρετικά δοχεία μελάνης αντικατάστασης υψηλής χωρητικότητας10.
1 Η ασύρματη απόδοση εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης

2 Με χρήση του λογισμικού HP iPrint Photo; Δωρεάν λήψη διαθέσιμη από το App Store της Apple, λεπτομέρειες στη διεύθυνση www.hp.com/go/iPrintphoto
3 Απαιτείται λογαριασμός στο Snapfish.com (η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα) και μια σύνδεση internet στον εκτυπωτή.
4 Η ασύρματη απόδοση εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης

5 Με χρήση του λογισμικού HP iPrint Photo; Δωρεάν λήψη διαθέσιμη από το App Store της Apple, λεπτομέρειες στη διεύθυνση www.hp.com/go/iPrintphoto
6 Απαιτείται λογαριασμός στο Snapfish.com και μια σύνδεση internet στον εκτυπωτή

7 Απαιτείται δρομολογητής WPS με ενσωματωμένο κουμπί; Η ασύρματη απόδοση εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης
8 Η εκτύπωση καταγραφών εικόνας διατίθεται μόνο σε παιχνίδια που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία
9 Απαιτείται Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0

10 Σε σύγκριση με τα δοχεία μαύρης/έγχρωμης μελάνης HP 364; Τα δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας δεν συμπεριλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά.

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Εκτύπωση
Τεχνολογία εκτύπωσης
Οθόνη
Ταχύτητα εκτύπωσης

Ποιότητα εκτύπωσης
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Γλώσσες εκτυπωτή
Σάρωση

Αντιγραφή
Ταχύτητα αντιγραφής

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Τύποι μέσων
Αυτόματος αισθητήρας τύπου χαρτιού
Μεγέθη μέσων

Μέγιστο βάρος μέσων
Χειρισμός χαρτιού
Χειρισμός μέσων/είσοδος
Εκτύπωση διπλής όψεως
Ισχύς
Κατανάλωση ισχύος
Εκπομπές ισχύος ήχου
Εκπομπές πίεσης ήχου
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Συμβατότητα κάρτας μνήμης
Μνήµη
Περιλαμβανόμενο λογισμικό
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Χώρα προέλευσης
Δυνατότητες δικτύου
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
ENERGY STAR
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων
Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Έγχρωμη οθόνη αφής γραφικών 8,9 cm (με πίνακα ελέγχου TouchSmart)
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4:
Έως 33 σελ/λεπτό
Έως 12 σελ/λεπτό
Έως 2,5 σελ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4:
Έως 32 σελ/λεπτό
Έως 9,5 σελ/λεπτό
Έως 2,5 σελ/λεπτό
Έγχρωμη φωτογραφία (φωτογραφικό
Σε 16 δευτ.
Σε 27 δευτ.
Σε 53 δευτ.
χαρτί) 10 x 15 cm:
Εξαρτάται από τον τύπο, τη λειτουργία εκτύπωσης και τις τιμές κατά προσέγγιση. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
Μαύρο: Έως 600 x 600 dpi, Έγχρωμη: Βελτιστοποιημένη ανάλυση 9600 x 2400 dpi (κατά την εκτύπωση από PC σε επιλεγμένο
φωτογραφικό χαρτί HP και με ανάλυση εισόδου 1200 dpi)
Ναι (έως πανοραμικό, A4 και άλλα)
HP PCL 3 GUI, PML
Ανάλυση: Οπτική: Έως 4800 dpi; Υλικό: Έως 4800 x 4800 dpi; Ενισχυμένη: Έως 19200 dpi
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου: 216 x 297 mm
Τύπος: Επίπεδος; Βάθος bit: 48 bit; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS);
Κλίμακα του γκρι: 65536
Τύπος εγγράφου
Πρόχειρη
Κανονική
Ποιοτική
Ασπρόμαυρο κείμενο A4:
Έως 33 αντίγ/λεπτό
Έως 9,5 αντίγραφα/λεπτό Έως 1,5 αντίγ/λεπτό
Μικτό κείμενο με έγχρωμα γραφικά A4:
Έως 32 αντίγ/λεπτό
Έως 10 αντίγ/λεπτό
Έως 1,5 αντίγ/λεπτό
Ανάλυση: Μαύρο: Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1200 dpi από είσοδο 600 dpi; Πολλά αντίγραφα: Έως 99;
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 12 έως 1565% σε προσαυξήσεις του 1% στα 200 dpi (Οι προεπιλεγμένες επιλογές διαβάθμισης
κυμαίνονται από 50 έως 600%)
Εκτυπωτής: έως 2500 σελίδες, αντιγραφικό: έως 1250 σελίδες
Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), διαφάνειες, φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (ευρετηρίου, ευχετήριες)
Ναι
Βασική: Κύριος δίσκος: 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), B5/JIS (182 x 257 mm), B6/JIS (128 x 182 mm), B7/JIS
(91 x 128 mm). Δίσκος φωτογραφικού χαρτιού: A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C6 (114 x 162
mm), B7/JIS (91 x 128 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, ειδικά: Κύριος δίσκος: 80 x 130 έως 220 x 360 mm, δίσκος
φωτογραφικού χαρτιού: 90 x 130 έως 130 x 180 mm
Κύριος δίσκος: 60 έως 280 g/m², δίσκος φωτογραφικού χαρτιού: 200 έως 280 g/m²
Βασική: Δίσκος εισόδου 125 φύλλων, δίσκος φωτογραφιών 20 φύλλων
Φύλλα: Κύριος δίσκος: έως 125, δίσκος φωτογραφικού χαρτιού: έως 20, Φάκελοι: Έως 15, Κάρτες: Έως 60, Διαφάνειες: Έως
40, φωτογραφία 10 x 15 cm: Κύριος δίσκος: έως 60, δίσκος φωτογραφικού χαρτιού: έως 20
Αυτόματη (βασική)
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5%), Αναλώσιμο: Εξωτερικό
Μέγιστο: 30 W μέγιστη, 15 W μέγιστη (ενεργό), 5,4 W μέγιστη (σε κατάσταση αναμονής), 3,4 W μέγιστη (σε λειτουργία
powersave), 0,4 W μέγιστη (απενεργοποιημένο); Αναμονή: 5,4 W μέγιστη
5,5 B(A) (εκτύπωση σε 20 σελ/λεπτό)
62 dB(A) (εκτύπωση 20 σελ/λεπτό)
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Ασύρματο 802.11n, Bluetooth
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Βασική: 64 MB; Μέγιστο: 64 MB
Συλλογή φωτογραφιών του Windows® Live
Εκτός συσκευασίας: 452 x 473 x 199 mm, συσκευασμένο: 510 x 244 x 540 mm
Εκτός συσκευασίας: 7,45 kg, συσκευασμένο: 9,2 kg
Προϊόν Μαλαισίας
Ethernet, Ασύρματο 802.11n, Bluetooth
Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® XP (SP1 ή νεότερη έκδοση/32 bit), Mac OS X v10.4, v10.5 ή νεότερη
έκδοση
Ναι
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του
προϊόντος
Βασική περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

CD055B

HP Photosmart Premium
All-in-One, δοχεία μαύρης,
μαύρης φωτογραφικής, κυανής,
ματζέντα και κίτρινης μελάνης HP
364 για Photosmart, καλώδιο
USB, CD λογισμικού HP, οδηγός
αναφοράς, τροφοδοτικό ισχύος,
καλώδιο τροφοδοσίας,
επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα
αξεσουάρ

CB321EE

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 364XL

CB322EE

Δοχείο μαύρης μελάνης
φωτογραφικής εκτύπωσης HP
364XL

Αναλώσιμα

CB323EE

Δοχείο κυανής μελάνης HP 364XL

CB324EE

Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 364XL

CB325EE

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 364XL

Q8691A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced 25 φύλλα/10 x 15 cm
χωρίς περίγραμμα

Q8696A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced Glossy Photo 25
φύλλα/13 x 18 cm χωρίς
περίγραμμα

Q5456A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Advanced 25 φύλλα/A4/210 x
297 mm

Μέσα

Υπηρεσίες & Υποστήριξη
UG064E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG189E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG237E HP Care Pack, υπηρεσία
υποστήριξης εξοπλισμού με επιστροφή στη
βάση, 3 έτη. (UG237E: Μόνο για Βαλτική,
Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ευρωπαϊκές
Αναδυόμενες Αγορές, Σλοβενία,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία,
Ουγγαρία. UG064E/UG189E: υπόλοιπη
Ευρώπη).
Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τα αναλώσιμα, τα
μέσα και τα αξεσουάρ, ανατρέξτε στην τοποθεσία της
HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com

http://www.hp.com
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