HP Photosmart Premium viss vienā printeris

Drukājiet kā vien to vēlaties, kur vien to vēlaties – bez vadiem1, no sava iPhone™2 un pat
tieši no Snapfish.com3 – ar šo ērto viss vienā ierīci. Skatiet, rediģējiet un drukājiet
fotoattēlus, skenējiet un kopējiet, izmantojot lielo HP TouchSmart ekrānu.
HP Photosmart Premium viss vienā ierīce ir izstrādā aizņemtiem mājas lietotājiem, kas vēlās daudzpusīgu viss vienā ierīci ar
virkni savienojamības iespējām, ieskaitot bezvadu Ethernet un Bluetooth® savienojamību, un vienkāršu lietošanu, ko sniedz liels
HP TouchSmart ekrāns.
Izbaudiet lielisko HP TouchSmart ekrānu - skatiet, rediģējiet un drukājiet fotoattēlus bez datora.
Atklājiet cik vienkārša ar HP TouchSmart ekrānu ir fotoattēlu rediģēšana un drukāšana. Ievietojiet atmiņas karti un tad skatiet,
pielāgojiet, pievienojiet radošus efektus un drukājiet - tas viss lielā skārienekrānā. Skenējiet un kopējiet - intuitīva vadība
nodrošina to, kas tas viss ir pirkstu pieskāriena attālumā. Jūs varat arī augšupielādēt un drukāt fotoattēlus no Snapfish.com, tieši
HP TouchSmart ekrānā, neieslēdzot savu datoru6. Drukājiet veidnes un spēles, ieskaitot Sudoku, pieskaroties Ātrajām formām
TouchSmart ekrānā.
Baudiet pilnīgu savienojamību ar bezvadu tīklošanu4, iPhone™ drukāšanu5 un daudz vairāk.,
Drukājiet tā kā tas jums ir visērtāk, izvēloties no pilna savienojamības iespēju klāsta. Koplietojiet veiktspēju vairākos
piezīmjdatoros vai galda datoros, izmantojot iebūvēto bezvadu tīklošanu4 un vienkāršo viena pieskāriena iestatīšanu7, vai
savienojiet ar Ethernet, lai izveidotu drošu vadu savienojumu. Baudiet vienkāršu fotoattēlu drukāšanu tieši no savas
Bluetooth®-iespējotas ierīces, ieskaitot kameru tālruņus un PDA ierīces, vai drukājiet tieši no iPhone™ vai iPod touch™5. Jūs varat
pat izdrukāt labāko rezultātu tabulu no sava PS3™8.
Ietaupiet papīru, enerģiju un naudu ar resursus saglabājošu drukāšanu.
Ietaupiet līdz pat 50% papīra izmaksu, izmantojot automātisko divpusējo drukāšanu. Izbaudiet efektīvu tīmekļa drukāšanu un
mazāk lieki iztērētas lapas ar HP viedo tīmekļa drukāšanu9: apvienojiet tekstu un fotoattēlus no dažādām lapām vai vietnēm
vienā lapā. Saglabājiet kontroli arī pār savām enerģijas izmaksām un palīdziet arī aizsargāt apkārtējo vidi ar šo ENERGY
STAR® kvalificēto viss vienā printeri. Iegūstiet līdz pat 3 reizes vairāk melnbaltu lapu un 2,5 reizes vairāk krāsainu lapu ar
papildus augstas ietilpības nomaiņas tintes kasetnēm10.
1 Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam

2 Izmantojot HP iPrint Photo programmatūru; bezmaksas lejupielāde pieejama no Apple App Store, sīkāka informācija www.hp.com/go/iPrintphoto
3 Nepieciešams Snapfish.com konts (pieejamība ir atkarīga no valsts) un Internet savienojums printerim.
4 Veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam

5 Izmantojot HP iPrint Photo programmatūru; bezmaksas lejupielāde pieejama no Apple App Store, sīkāka informācija www.hp.com/go/iPrintphoto
6 Nepieciešams Snapfish.com konts un Internet savienojums printerim

7 Nepieciešams WPS maršrutētājs ar integrētu nosūtīšanas pogu; veiktspēja bezvadu režīmā ir atkarīga no fiziskās vides un attāluma līdz piekļuves punktam
8 Ekrānšāviņu drukāšana ir pieejama tikai spēlēs, kas atbalsta šo funkciju
9 Nepieciešama programma Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

10 Salīdzinājumā ar HP 364 melnās/krāsu tintes kasetnēm; augstas kapacitātes kasetnes nav iekļautas komplektācijā, jāiegādājas atsevišķi.
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HP Thermal Inkjet
8,9 cm skārienjūtīgs krāsu grafiskais displejs (ar TouchSmart vadības paneli)
Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4:
Līdz 33 lpp./min.
Līdz 12 lpp./min.
Līdz 2,5 lpp./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A4:
Līdz 32 lpp./min.
Līdz 9,5 lpp./min.
Līdz 2,5 lpp./min.
10x15 cm krāsu foto (fotopapīrs):
Tikai 16 sekundē
Tikai 27 sekundē
Tikai 53 sekundē
Atkarībā no tipa, drukāšanas režīma un aptuveniem rādītājiem. Faktiskais ātrums var mainīties atkarībā no sistēmas
konfigurācijas, programmatūras un dokumenta sarežģītības.
Melns: Līdz 600 x 600 dpi , Krāsa: 9600 x 2400 optimizēti dpi (kad tiek drukāts no datora uz speciāla HP foto papīra un 1200
ievades dpi)
Jā (līdz panorāmai, A4 un vairāk)
HP PCL 3 GUI; PML
Izšķirtspēja: Optisks: Līdz 4800 dpi; Aparatūra: Līdz 4800 x 4800 dpi ; Uzlabotais režīms: Līdz 19200 dpi
Maksimālais dokumenta lielums: 216 x 297 mm
Tips: Plakanvirsma; Bitu dziļums: 48 biti; TWAIN versija: Versija 1.9; Skenēšanas tehnoloģija: Kontakta attēlu sensors (CIS);
Pelēktoņu nokrāsas: 65536

Dokumenta tips
Ekonomiskais režīms
Parasts
Vislabākā
Melns teksts A4:
Līdz 33 k./min.
Līdz 9,5 kopijām minūtē
Līdz 1,5 k./min.
Jaukts teksts/krāsu grafika A4:
Līdz 32 k./min.
Līdz 10 k./min.
Līdz 1,5 k./min.
Izšķirtspēja: Melns: Līdz 1200 optimizētiem dpi no 600 ieejas dpi; Vairākas kopijas: Līdz 99; Samazināt/palielināt: 12 līdz
1565% ar 1% soli pie 200 dpi (Iepriekš iestatītas mēroga opcijas sākot ar 50 līdz 600%)
Darbības cikls (mēnesī, A4)
Printeris: līdz pat 2500 lapām, kopētājs: līdz pat 1250 lapām
Materiālu veidi
Papīrs (parasts, tintes printera, foto), caurspīdīgas plēves, aploksnes, uzlīmes, kartītes (indeksācijas, apsveikuma)
Automātiskais papīra tipa sensors
Jā
Materiālu izmēri
Standarta: Galvenais paliktnis: 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); foto paliktnis: 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, pielāgots: Galvenais paliktnis: 80 x 130 līdz 220 x 360 mm, foto
paliktnis: 90 x 130 līdz 130 x 180 mm
Maksimālais materiālu platuma diapazons Galvenais paliktnis: no 60 līdz 280 g/m², foto paliktnis: 200 līdz 280 g/m²
Papīra apstrāde
Standarta: 125 lapu papīra padeves paliktnis, 20 lapu fotopapīra paliktnis
Materiāla apstrāde/ievade
Lapas: Galvenais paliktnis: Līdz 125, foto paliktnis: Līdz 20, Aploksnes: Līdz 15, Kartes: Līdz 60, Caurspīdīgās filmas: Līdz 40,
10x15 cm foto: Galvenais paliktnis: Līdz 60, foto paliktnis: Līdz 20
Abpusējā druka
Automātiski (standarts)
Spriegums
Prasības: Ieejas spriegums: 100 līdz 240 V maiņstrāvas (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5%), Barošanas bloks: Ārējs
Strāvas patēriņš
Maksimums: 30 vati maksimums, 15 vati vidēji (aktīvs), 5,4 vati maksimums (dīkstāvē), 3,4 vati maksimums (enerģijas
taupīšanas režīmā), 0,4 vati maksimums (izslēgts); Gaidstāve: Nepārsniedz 5,4 vatus
Skaņas jaudas emisija
5,5 B(A) (drukājot 20 lpp./min)
Skaņas spiediena emisija
62 dB(A) (drukājot 20 lpp./min)
Interfeiss un savienojumi
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Bezvadu 802.11n, Bluetooth
Atmiņas kartes savietojamība
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital augstas ietilpības karte, xD-Picture karte
Atmiņa
Standarta: 64 MB; Maksimums: 64 MB
Komplektā iekļautā programmatūra
Windows® Live Photo Gallery
Izmēri (p x d x a)
Bez iepakojuma: 452 x 473 x 199 mm, pakots: 510 x 244 x 540 mm
Svars
Bez iepakojuma: 7,45 kg, pakots: 9,2 kg
Izcelsmes valsts
Ražots Malaizijā
Iespējas darbam tīklā
Ethernet, Bezvadu 802.11n, Bluetooth
Operētājsistēmu saderība
Windows Vista® (32/64 bitu); Microsoft® Windows® XP (SP1 vai jaunāka/32 bitu); Mac OS X v10.4, v10.5 vai jaunāka
ENERGY STAR
Jā
Materiālu ekspluatācijas laiks
Informācijai par lapu ieguvi apmeklējiet www.hp.com/go/learnaboutsupplies vai skatiet produkta iesaiņojumu
Garantija
Aparatūrai ir noteikta viena gada standarta, ierobežota garantija. Garantijas un atbalsta nosacījumi ir atšķirīgi atkarībā no
produkta, valsts un vietējās likumdošanas.

CD055B

HP Photosmart Premium viss
vienā, HP 364 melna, foto
melna, ciāna, fuksīna un
dzeltena Photosmart tintes
kasetnes, USB kabelis, HP
programmatūras kompaktdisks,
uzziņas rokasgrāmata,
barošanas bloks, barošanas
vads, atkārtoti izmantojama
piederumu soma

CB321EE

HP 364XL Black Ink Cartridge

CB322EE

HP 364XL Photo Black Ink
Cartridge

Materiāli

CB323EE

HP 364XL Cyan Ink Cartridge

CB324EE

HP 364XL Magenta Ink Cartridge

CB325EE

HP 364XL Yellow Ink Cartridge

Q8691A

HP uzlabots glancēts foto papīrs-25
lapas/10 x 15 cm bez apmales

Q8696A

HP uzlabots glancēts foto papīrs-25
lapas/13 x 18 cm bez apmales

Q5456A

HP uzlabots glancēts foto papīrs-25
lapas/A4/210 x 297 mm

Materiāls

Serviss un atbalsts
UG064E HP atbalsta pakalpojumu pakete,
apmaiņas pakalpojums nākamajā
darbdienā, 3 gadi
UG189E HP atbalsta pakalpojumu pakete,
apmaiņas pakalpojums (standarta
apgrozījumlaiks), 3 gadi
UG237E HP atbalsta pakalpojumu pakete,
aparatūras atdošanas noliktavā atbalsta
pakalpojums, 3 gadi. (UG237E: tikai
Baltijas valstīm, Grieķijai, Polijai, Turcijai,
EEM valstīm, Slovēnijai, Čehijai, Slovākijai
un Ungārijai. UG064E/UG189E: pārējai
Eiropai).
Izejmateriālu, materiālu un piederumu pilnu sarakstu
var atrast HP vietnē http://www.hp.com

http://www.hp.com
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