HP Photosmart Premium All-in-One-skriver

Skriv ut slik du vil, når du vil – trådløst1, fra iPhone™2 og til og med direkte fra
Snapfish.com3 – med denne allsidige alt-i-ett-enheten. Vis, rediger og skriv ut fotografier –
og skann og kopier – via den store HP TouchSmart-skjermen.
HP Photosmart Premium All-in-One er laget for travle privatbrukere som ønsker en allsidig alt-i-ett-enhet med mange
tilkoblingsmuligheter – inkludert trådløst, Ethernet og Bluetooth® – og enkel bruk med en stor HP TouchSmart-skjerm.
Nyt en flott HP TouchSmart-opplevelse – vis, rediger og skriv ut fotografier uten PC.
Oppdag hvor enkelt det er å redigere og skrive ut fotografier med HP TouchSmart-skjermen. Sett inn et minnekort og velg, juster,
legg til kreative effekter og skriv ut - alt via den store berøringsskjermen. Du kan også skanne og kopiere – intuitive kontroller gir
deg alt du trenger. Du kan til og med laste opp og skrive ut fotografier fra Snapfish.com, direkte fra HP TouchSmart-skjermen, uten
å slå på PCen6. Skriv ut maler og spill, inkludert Sudoku, ved å berøre Hurtigskjemaer på TouchSmart-skjermen.
Du får omfattende tilkoblingsmuligheter til trådløse nettverk 4, utskrift fra iPhone™5 og mer.
Skriv ut slik det er mest praktisk for deg med fullt utvalg av tilkoblingsmuligheter. Del ytelsen med flere bærbare og stasjonære
PCer ved å bruke den innebygde trådløse nettverkstilkoblingen4 og enkelt oppsett med ett trykk7, eller koble til via Ethernet for en
sikker, kablet tilkobling. Enkel fotoutskrift direkte fra Bluetooth®-aktiverte enheter, inkludert kameratelefoner og PDAer, eller direkte
fra iPhone™ eller iPod touch™5. Du kan til og med skrive ut resultater fra din PS3™8.
Spar papir, strøm og penger med ressursbesparende utskrift.
Kutt papirkostnadene med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift. Mer effektiv utskrift fra Internett - og mindre bortkastet papir
- med HP Smart Web Printing9: kombiner tekst og fotografier fra flere sider eller steder på én enkelt side. Kontroller også
energikostnadene - og bidra til å beskytte miljøet - med denne ENERGY STAR®-kvalifiserte All-in-One-enheten. Få opptil tre
ganger flere svart-hvitt-sider og to og en halv ganger flere fargesider med XL-blekkpatroner (tillegg)10.
1 Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra aksesspunktet

2 Ved bruk av HP iPrint Photo-programvare; gratis nedlasting tilgjengelig fra Apples App Store, detaljer på www.hp.com/go/iPrintphoto
3 Krever en Snapfish.com-konto (tilgjengelighet varierer etter land) og en Internett-tilkobling til skriveren.
4 Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet

5 Ved bruk av HP iPrint Photo-programvare; gratis nedlasting tilgjengelig fra Apples App Store, detaljer på www.hp.com/go/iPrintphoto
6 Krever en Snapfish.com-konto og en Internett-tilkobling til skriveren

7 Krever en WPS-ruter med integrert trykk-knapp; trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet
8 Utskrift av skjermdumper er bare tilgjengelig for spill som støtter denne funksjonen
9 Krever Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

10 Sammenliknet med HP 364 svarte/fargeblekkpatroner; blekkpatroner med høy kapasitet ikke inkludert, selges separat.

Tekniske spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Utskrift
Utskriftsteknologi
Skjerm
Utskriftshastighet

CD055B

HP Photosmart Premium
All-in-One, HP 364
Photosmart-blekkpatroner med
svart, svart foto, cyan, magenta
og gult blekk, USB-kabel, CD
med HP-programvare,
referansehåndbok,
strømforsyning, strømledning,
gjenbrukbar tilbehørspose

CB321EE

HP 364XL svart blekkpatron

CB322EE

HP 364XL svart fotoblekkpatron

Utskriftskvalitet
Utskrift uten kanter
Skriverspråk
Skanning

Kopiering
Kopieringshastighet

Kapasitet (månedlig, A4)
Medietyper
Automatisk papirtypeføler
Mediestørrelser

Maksimale papirvekter
Papirhåndtering
Papirhåndtering/innmating
Dobbeltsidig utskrift
Strøm
Strømforbruk
Akustisk effektemisjon
Akustisk trykkemisjon
Grensesnitt og tilkobling
Kompatibilitet med minnekort
Minne
Medfølgende programvare
Mål (b x d x h)
Vekt
Opprinnelsesland
Nettverksfunksjoner
Operativsystemkompatibilitet
ENERGY STAR
Levetid for rekvisita
Garanti

HP termisk blekkskriver
8,9 cm berøringsskjerm i farger (med TouchSmart-kontrollpanel)
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 33 spm
Opptil 12 spm
Opptil 2,5 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 32 spm
Opptil 9,5 spm
Opptil 2,5 spm
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir):
Så raskt som 16 sek
Så raskt som 27 sek
Så raskt som 53 sek
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
dokumentets kompleksitet.
Svart: Opptil 600 x 600 dpi, Farge: 9600 x 2400 optimerte dpi (ved utskrift fra en datamaskin på utvalgt HP-fotopapir og med
1200 inngående dpi)
Ja (opp til panorama, A4 og mer)
HP PCL 3 GUI; PML
Oppløsning: Optisk: Opptil 4800 dpi ; Maskinvare: Opptil 4800 x 4800 dpi; Forbedret: Opptil 19200 ppt
Maksimal dokumentstørrelse: 216 x 297 mm
Type: Planskanner; Bitdybde: 48-bits; Twain-versjon: Versjon 1.9; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Gråtoner:
65536
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 33 kpm
Opptil 9,5 kpm
Opptil 1,5 kpm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 32 kpm
Opptil 10 kpm
Opptil 1,5 kpm
Oppløsning: Svart: Opptil 1200 optimerte dpi fra 600 dpi inn; Flere eksemplarer: Opptil 99; Forminskning/forstørring: 12 til
1565 % i trinn på 1 % ved 200 dpi (forhåndsinnstilte skaleringsvalg går fra 50 til 600 %)
Skriver: opptil 2500 sider, kopimaskin: opptil 1250 sider
Papir (vanlig, inkjet, foto), konvolutter, transparenter, etiketter, kort (arkiv, gratulasjon)
Ja
Standard: Hovedskuff: 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); Fotoskuff: 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, egendefinert: Hovedskuff: 80 x 130 til 220 x 360 mm, Fotoskuff: 90 x 130 til 130 x
180 mm
Hovedskuff: 60 til 280 g/m², Fotoskuff: 200 til 280 g/m²
Standard: 125-arks papirskuff, 20-arks fotoskuff
Ark: Hovedskuff: opptil 125, Fotoskuff: opptil 20, Konvolutter: Opptil 15, Kort: Opptil 60, Transparentfilm: Opptil 40, 10 x 15
foto: Hovedskuff: opptil 60, Fotoskuff: opptil 20
Automatisk (standard)
Krav: Inngangsspenning 100-240 VAC(+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 5%), Rekvisita: Ekstern
Maksimum: 30 watt maksimum, 15 watt gjennomsnitt (aktiv), 5,4 watt maksimum (ventemodus), 3,4 watt maksimum
(strømsparing), 0,4 watt maksimum (av); Inaktiv: 5,4 watt maksimum
5,5 B(A) (utskrift ved 20 spm)
62 dB(A) (utskrift ved 20 spm)
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless 802.11n, Bluetooth
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Uten emballasje: 452 x 473 x 199 mm, med emballasje: 510 x 244 x 540 mm
Uten emballasje: 7,45 kg , med emballasje: 9,2 kg
Produsert i Malaysia
Ethernet, Wireless 802.11n, Bluetooth
Windows Vista® (32-/64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere/32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5 eller høyere
Ja
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Rekvisita

CB323EE

HP 364XL cyan blekkpatron

CB324EE

HP 364XL magenta blekkpatron

CB325EE

HP 364XL gul blekkpatron

Q8691A

HP Advanced glanset fotopapir, 25
ark / 10 x 15 cm kantløs

Q8696A

HP Advanced glanset fotopapir, 25
ark / 13 x 18 cm kantløs

Q5456A

HP Advanced fotopapir, glanset,
25 ark/A4/210 x 297 mm

Medier

Service og support
UG064E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG189E HP Care Pack, Utskiftingsservice
(vanlig behandlingstid), 3 år
UG237E HP Care Pack, retur til depot for
maskinvare, 3 år. (UG237E: bare Baltikum,
Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia,
Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG064E/UG189E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og
tilbehør på HPs nettsted http://www.hp.com

http://www.hp.com
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