HP Photosmart Premium többfunkciós nyomtató

Ezzel a sokoldalú többfunkciós nyomtatóval bárhol, bármikor nyomtathat – vezeték nélkül1,
iPhone™2 készülékéről, sőt közvetlenül a Snapfish.com3 webhelyről is. A nagy HP
TouchSmart képernyőn a fotók megtekinthetők, szerkeszthetők, nyomtathatók – sőt,
lapolvasásra és másolásra is lehetősége van.
A HP Photosmart Premium többfunkciós nyomtató olyan otthoni felhasználóinknak készült, akik sokoldalú többfunkciós
készüléket keresnek, számos csatlakozási lehetőséggel – vezeték nélküli, Ethernet és Bluetooth® kapcsolaton is –, és igénylik a
nagy HP TouchSmart képernyő könnyű használatát.
A HP TouchSmart feledhetetlen élményt nyújt – a fotók PC nélkül is megtekinthetők, szerkeszthetők és nyomtathatók.
Fedezze fel, hogy a HP TouchSmart képernyővel mennyire egyszerű a fotók nyomtatása és szerkesztése! Csak helyezze be a
memóriakártyát, és a tartalmát a TouchSmart képernyőn keresztül rögtön megtekintheti, szerkesztheti, kreatív effektusokkal
egészítheti ki – és ki is nyomtathatja. Másolást és lapolvasást is végezhet – az intuitív kezelőszervekkel mindez csak pár
gombnyomás. Fotóit közvetlenül a HP TouchSmart képernyőről, a PC bekapcsolása nélkül is feltöltheti a Snapfish.com webhelyre,
és ki is nyomtathatja onnan6. Űrlapok és játékok, pl. Sudoku-feladatok is nyomtathatók a TouchSmart képernyő Gyors űrlapok
funkciójával.
A csatlakoztathatóság teljes körű: vezeték nélküli hálózat 4, iPhone™ nyomtatás5 és sok minden más!
A széles körű csatlakozási lehetőségek közül Ön mindig kiválaszthatja a legkényelmesebbet. A beépített vezeték nélküli
hálózattal4 és a könnyű, egygombos beállítással7 több hordozható vagy asztali gép között is megoszthatja a funkciókat – vagy
kihasználhatja az Ethernet vezetékes biztonságát. Fotóit könnyen kinyomtathatja közvetlenül Bluetooth®-kompatibilis eszközéről,
kamerás mobiljáról, PDA-járól, sőt iPhone™ vagy iPod touch™5 készülékéről is. A PS3™8 konzolon elért pontszámok is
kinyomtathatók.
Az erőforrás-kímélő nyomtatással papír, energia és idő takarítható meg.
Takarítsa meg a papírköltségek 50%-át az automatikus kétoldalas nyomtatás révén. A HP intelligens weboldalnyomtatással9 a
webnyomtatás hatékonyabb – kevesebb papír vész kárba: több oldal vagy weblap szövegei és képei egyetlen lapra vonhatók
össze. Ez az ENERGY STAR® minősítésű többfunkciós készülék segít az energiaköltségek mérséklésében is, és hozzájárul a
környezet védelméhez. A külön megvásárolható, nagy kapacitású tartalék tintapatronokkal háromszor annyi fekete-fehér, illetve
2,5-szer annyi színes oldal nyomtatható10.
1 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ

2 A HP iPrint Photo szoftverrel; ingyenes letöltés az Apple App Store webáruházból, részletek: http://www.hp.com/go/iPrintphoto
3 Snapfish.com fiók (az elérhetőség országonként változik) és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges.
4 A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ

5 A HP iPrint Photo szoftverrel; ingyenes letöltés az Apple App Store webáruházból, részletek: http://www.hp.com/go/iPrintphoto
6 Snapfish.com fiók és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges

7 Beépített nyomógombbal rendelkező WPS útválasztót igényel; a vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ
8 A képernyőképek nyomtatása csak az e funkciót támogató játékokban lehetséges
9 Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0 böngészőt igényel

10 A HP 364 fekete/színes tintapatronokkal összehasonlítva; nagy kapacitású tintapatronok (nem tartozékok, külön vásárolhatók meg).

Műszaki adatok
Nyomtatás
Nyomtatási technológia
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Nyomtatási minőség
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Nyomtatónyelvek
Beolvasás

Másolás
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Rendelési adatok
HP termál tintasugaras°
8,9 cm-es, érintőfunkciós, színes grafikus képernyő (TouchSmart vezérlőpulttal)
A dokumentum típusa
Piszkozat
Normál
Legjobb
A4-es fekete szöveg:
Akár 33 oldal percenként Akár 12 oldal/perc
Akár 2,5 oldal/perc
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Akár 32 oldal/perc
Akár 9,5 oldal/perc
Akár 2,5 oldal/perc
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír): Akár 16 mp-es sebesség
Akár 27 mp-es sebesség
Akár 53 mp-es sebesség
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a dokumentum bonyolultságtól függ.
Fekete: Legfeljebb 600 x 600 dpi, Szín: 9600 x 2400 optimalizált dpi (számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP
fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén)
Igen (akár panoráma, A4 és egyéb)
HP PCL 3 GUI: PML
Felbontás: Optikai: Legfeljebb 4800 dpi; Hardver: Legfeljebb 4800 x 4800 dpi; Megnövelt: Legfeljebb 19 200 dpi
Maximális dokumentumméret: 216 x 297 mm
Típus: Síkágyas; Színmélység: 48 bites; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Lapolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS)
technológia; Szürkeárnyalatos: 65536
A dokumentum típusa
A4-es fekete szöveg:

Piszkozat
Akár 33 másolat/perc

Normál
Legjobb
Akár 9,5 másolat
Akár 1,5 másolat/perc
percenként
A4-es szöveg és színes grafika vegyesen: Akár 32 másolat/perc
Akár 10 másolat/perc
Akár 1,5 másolat/perc
Felbontás: Fekete: Max. 1200 optimalizált dpi 600 dpi-s bemeneti forrásból; Több másolat: Max. 99; Kicsinyítés/nagyítás:
12–1565%, 1%-os lépésekben, 200 dpi esetén (az előbeállítások 50–600%-ig terjednek)
Nyomtató: akár 2500 oldal, másoló: akár 1250 oldal
Papír (normál, tintasugaras, fotó), írásvetítő fóliák, borítékok, címkék, kártyák (kartoték, üdvözlő-)
Igen
Alapkiépítésben: Fő tálca: 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); fényképtálca: 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, nem szabványos: Fő tálca: 80 x 130 mm – 220 x 360 mm, fényképtálca: 90 x 130
– 130 x 180 mm
Fő tálca: 60–280 g/m², fényképtálca: 200–280 g/m²
Alapkiépítésben: 125 lapos papíradagoló tálca, 20 lapos fotópapírtálca
Lap: Fő tálca: akár 125 lap, fényképtálca: Akár 20, Boríték: Akár 15, Kártyák: Max. 60, Írásvetítő fóliák: Max. 40, 10 x 15-ös
fénykép cm: Fő tálca: Akár 60 lap, fényképtálca: Akár 20
Automatikus (alapkiépítésben)
Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/– 10%), 50/60 Hz (+/– 5%), Tápegység: Külső°
Maximum: Maximum 30 watt, átlagosan 15 watt (működés közben), maximum 5,4 watt (készenléti módban), maximum 3,4 watt
(energiatakarékos módban), maximum 0,4 watt (kikapcsolva); Készenlét: Maximum 5,4 W
5,5 B(A) (20 oldal/perces nyomtatás)
62 dB(A) (20 oldal/perces nyomtatás)
Nagy sebességű USB 2.0, Ethernet, PictBridge, vezeték nélküli 802.11n, Bluetooth
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Alapkiépítésben: 64 MB; Maximum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Kicsomagolva: 452 x 473 x 199 mm, csomagolva: 510 x 244 x 540 mm
Kicsomagolva: 7,45 kg , csomagolva: 9,2 kg
Gyártási hely: Malaysia
Ethernet, vezeték nélküli 802.11n, Bluetooth
Windows Vista® (32/64 bites); Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb/32 bites); Mac OS X v10.4, v10.5 vagy újabb
verziója
Van°
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

CD055B

HP Photosmart Premium
többfunkciós készülék, HP 364
fekete, fényképfekete, ciánkék,
bíborvörös és sárga Photosmart
tintapatronok, USB-kábel, HP
szoftver-CD, kézikönyv,
tápegység, tápkábel,
újrafelhasználható tartozéktáska

CB321EE

HP 364XL fekete tintapatron

CB322EE

HP 364XL fekete fotótintapatron

Kellékek

CB323EE

HP 364XL ciánkék tintapatron

CB324EE

HP 364XL magenta tintapatron

CB325EE

HP 364XL sárga tintapatron

Q8691A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli

Q8696A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 13 x 18 cm, szegély nélküli

Q5456A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap/A4/210 x 297 mm

Hordozóanyagok

Terméktámogatás
UG064E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG189E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG237E HP Care Pack, visszaszállítás a
lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év.
(UG237E: csak a balti országok,
Görögország, Lengyelország, Törökország,
EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG064E/UG189E:
Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok teljes
listáját a HP http://www.hp.com címen elérhető
webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com
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