HP „Photosmart Premium“ „viskas viename“
spausdintuvas

Spausdinkite kaip ir kada norite – belaidžiu ryšiu1, iš „iPhone™“2 ar net tiesiogiai iš
Snapfish.com3 – su šiuo lanksčiu „viskas viename“. Peržiūrėkite, redaguokite ir spausdinkite,
nuskaitykite ir kurkite per „HP TouchSmart“ ekraną.
„HP Photosmart Premium“ „viskas viename“ yra sukurtas užimtiems vartotojams namuose, ieškantiems universalaus „viskas
viename“ su įvairiomis jungčių galimybėmis, įskaitant belaidį ryšį, „Ethernet“ ir „Bluetooth®“, bei paprastai valdomu dideliu „HP
TouchSmart“ ekranu.
Mėgaukitės „HP TouchSmart“ patirtimi – peržiūrėkite, redaguokite ir spausdinkite nuotraukas be kompiuterio.
Atraskite, kaip paprasta redaguoti ir spausdinti nuotraukas su „HP TouchSmart“ ekranu. Įstatykite atminties kortelę, peržiūrėkite,
redaguokite, kurkite efektus ir spausdinkite per didelį „TouchSmart“ ekraną. Nuskaitykite ir kopijuokite su intuityviais valdikliais.
Galite įkelti ir spausdinti nuotraukas iš Snapfish.com tiesiai iš „HP TouchSmart“ ekrano net neįjungdami kompiuterio6.
Spausdinkite šablonus ir žaidimus, įskaitant Sudoku, paspausdami „Quick Forms“ mygtuką „TouchSmart“ ekrane.
Mėgaukitės belaidžio tinklo patogumu4, spausdinimu iš „iPhone™“5 ir kt.
Spausdinkite taip, kaip patogu jums, rinkitės įvairias ryšio galimybes. Dirbkite keliais nešiojamais ir staliniais kompiuteriais
bendrame belaidžiame tinkle4, įvertinkite nustatymo paprastumą7, prisijunkite per „Ethernet“ saugiu laidiniu ryšiu. Spausdinkite
nuotraukas tiesiogiai iš prietaisų su „Bluetooth®“, įskaitant skaitm. fotoaparatus ir PDA asistentus, tiesiogiai iš „iPhone™“ ar „iPod
touch™“5. Galite net spausdinti rezultatus iš PS3™8.
Taupykite popierių, energiją ir pinigus, spausdinkite taupydami išteklius.
Sutaupykite iki 50% išlaidų popieriui, naudodami automatinį dvipusį spausdinimą. Spausdinkite našiau ir sugadinkite mažiau
popieriaus su „HP Smart Web Printing“9: derinkite tekstą ir nuotraukas iš kelių puslapių viename lape. Valdykite energijos kaštus
ir mažinkite poveikį aplinkai su šiuo „ENERGY STAR®“ kvalifikacijos „viskas viename“ tipo įrenginiu. Gaukite iki 3 k. daugiau
nespalvotų ir iki 2,5 k. – spalvotų puslapių su pasir. didelės talpos XL rašalo kasetėmis10.
1 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško

2 Su „HP iPrint Photo“ pr įranga; nemokamas atsisiuntimas iš „Apple“ parduotuvės, žr http://www.hp.com/go/iPrintphoto
3 Reikia Snapfish.com paskyros (prieinamumas įv šalyse skiriasi) ir interneto jungties spausdintuvui.
4 Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško

5 Su „HP iPrint Photo“ pr įranga; nemokamas atsisiuntimas iš „Apple“ parduotuvės, žr http://www.hp.com/go/iPrintphoto
6 Reikia Snapfish.com paskyros ir interneto jungties spausdintuvui

7 Reikia WPS maršrutizatoriaus su integruotu mygtuku; darbo našumas bevieliame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo nuo prieigos taško
8 Spausdinimo ekrano vaizdai fiksuojami tik žaidimuose, palaikančiuose šią funkciją
9 Reikia „Microsoft Internet Explorer 6.0-8.0“

10 Palyginus su HP 364 juodo / spalvoto rašalo kasetėmis; didelės talpos kasetės nepridedamos, parduodamos atskirai.
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Užsakymo informacijaa
HP terminis „Inkjet“
8,9 cm liečiamasis spalvotos grafikos ekranas (su „TouchSmart“ valdymo pultu)
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 33 ppm
Iki 12 ppm
Iki 2,5 ppm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 32 ppm
Iki 9,5 ppm
Iki 2,5 ppm
popieriuje:
10 x 15 cm spalvota nuotrauka
Vos per 16 s
Vos per 27 s
Vos per 53 s
(fotopopierius):
Atsižvelgiant į tipą, spausdinimo režimą ir apytikslius duomenis. Tikslus greitis gali keistis atsižvelgiant į sistemos konfigūraciją,
programinę įrangą ir dokumento sudėtingumą.
Juodas: Iki 600 × 600 tc , Spalva: 9600 x 2400 optimizuotų tc raiška (spalvotai spausdinant iš kompiuterio ant kai kurių HP
fotopopierių 1200 tc raiškos atvaizdus)
Taip (iki panoraminių, A4 ir daugiau)
HP PCL 3 GUI; PML
Raiška: Optinis: Iki 4800 tc ; Aparatūra: Iki 4800 x 4800 tc ; Pagerinta: Iki 19200 tc
Maksimalus dokumento dydis: 216 x 297 mm
Tipas: Planšetinis; Gylis (bitais): 48 bitai ; TWAIN režimas: 1.9 versija; Nuskaitymo technologija: Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS);
Pustonių režimas: 65536
Dokumento tipas
Juodraštinė kokybė
Įprastas
Geriausia
Nespalvotas tekstas A4 formato lape:
Iki 33 kpm
Iki 9,5 kpm
Iki 1,5 kpm
Tekstas su spalvota grafika A4 formato
Iki 32 kpm
Iki 10 kpm
Iki 1,5 kpm
popieriuje:
Raiška: Juodas: Iki 1200 optimizuotų tc iš 600 įvesties tc; Keletas kopijų: Iki 99 ; Mažinti/ didinti: Nuo 12 iki 1565 % po 1 %
žingsn. su 200 tc (iš anksto nust. nuo 50 iki 600 %)
Spausdintuvas: iki 2500 puslapių, kopijuoklis: iki 1250 puslapių
Popierius (paprastas, „Inkjet", fotografinis), skaidrės, vokai, etiketės, kortelės (rodyklių, sveikinimų)
Taip
Standartinis: Pagr. dėklas: 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); fotodėklas: 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, vartotojo: Pagr. dėklas: nuo 80 x 130 iki 220 x 360 mm, fotodėklas: nuo 90 x 130
iki 130 x 180 mm
Pagr. dėklas: nuo 60 iki 280 g/m², fotodėklas: nuo 200 iki 280 g/m²
Standartinis: 125 lapų įvesties dėklas, 20 lapų fotopopieriaus dėklas
Lapų skaičius: Pagr. dėklas: iki 125, fotodėklas: iki 20, Vokai: Iki 15 , Kortelės: Iki 60, Skaidrės: Iki 40, 10 x 15 cm nuotrauka:
Pagr. dėklas: iki 60, fotodėklas: iki 20
Automatinis (standartas)
Reikalavimai: Maitinimo įtampa 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 50 - 60 Hz (+/- 5 %), Atsargos: Išorinis
Daugiausia: Daugiausia 30 vatų, vid. 15 vatų (veikiant), daugiausia 5,4 vatų (parengties režimu), daugiausia 3,4 vatų (energijos
taupymo režimu), daugiausia 0,4 vatų (išjungus); Parengties režimas: Daugiausia 5,4 vatų
5,5 B(A) (spausdinimas 20 ppm sparta)
62 dB(A) (spausdinimas 20 ppm sparta)
Didelio greičio USB 2.0, „Ethernet“, „PictBridge“, belaidis 802.11g, „Bluetooth“
„Memory Stick®“, „Memory Stick® Duo“, „Secure Digital“ / „MultiMediaCard“, „Secure Digital High Capacity Card“,
„xD-Picture Card“
Standartinis: 64 MB; Daugiausia: 64 MB
„Windows® Live Photo Gallery“
Išėmus iš pakuotės: 452 x 473 x 199 mm , supakuotas: 510 x 244 x 540 mm
Išėmus iš pakuotės: 7,45 kg , supakuotas: 9,2 kg
Malaizijos produktas
„Ethernet“, belaidis 802.11b/g, „Bluetooth“
„Windows Vista®“ (32 ir 64 bitų); „Microsoft® Windows® XP“ (SP1 ar naujesnė / 32 bitų versija); „Mac OS X“ v10.4, v10.5
ar naujesnė
Taip
Informacija apie spausdintuvo lapų atsargą pateikiama www.hp.com/go/learnaboutsuppliers arba žr. gaminio pakuotę
Standartinė vienerių metų ribota garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo
gaminio, šalies ir vietinių teisės reikalavimų.

CD055B

„HP Photosmart Premium“
„viskas viename“, HP 364
juodo, žydro, purpurinio ir
geltono „Photosmart“ rašalo
kasetės, USB laidas, HP progr.
įrangos CD, nuorodinis vadovas,
maitinimo šaltinis, maitinimo
laidas, daugkartinio naudojimo
priedų krepšys

CB321EE

HP 364XL Black Ink Cartridge

CB322EE

HP 364XL Photo Black Ink
Cartridge

Atsargos

CB323EE

HP 364XL Cyan Ink Cartridge

CB324EE

HP 364XL Magenta Ink Cartridge

CB325EE

HP 364XL Yellow Ink Cartridge

Q8691A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./10 x 15 cm be
rėmelių

Q8696A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./13 x 18 cm be
rėmelių

Q5456A

HP pagerint. blizgus nuotraukų
popierius, 25 vnt./A4/210 x 297
mm

Laikmenos

Paslaugos ir palaikymas
UG064E HP palaikymo paketas, pakeitimas
kitą darbo dieną, 3 metai
UG189E HP palaikymo paketas, pakeitimo
tarnyba (standartinis aptarnavimo laikas), 3
metai
UG237E HP palaikymo paketas,
grąžinimas į sandėlį, 3 metai. (UG237E: tik
Baltijos šalims, Graikijai, Lenkijai, Turkijai,
EEM, Slovėnijai, Čekijos Respublikai,
Slovakijai, Vengrijai. UG064E/UG189E:
likusiai Europos daliai).
Visą eksploatacinių medžiagų, laikmenų ir priedų
sąrašą rasite HP tinklalapyje http://www.hp.com

http://www.hp.com
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