Tlačiareň typu všetko-v-jednom HP Photosmart
Premium

Tlačte tak, ako chcete a kedy chcete – bezdrôtovo1, z vášho iPhone™2 a dokonca priamo z
lokality Snapfish.com3 – s týmto všestranným zariadením typu všetko-v-jednom. Prezerajte,
editujte a tlačte fotografie – môžete aj skenovať a kopírovať – cez veľký dotykový displej
HP TouchSmart.
Zariadenie všetko-v-jednom HP Photosmart Premium je určené pre zaneprázdnených domácich používateľov, ktorí hľadajú
všestranné zariadenie všetko-v-jednom s množstvom možností pripojenia - vrátane bezdrôtového, cez rozhranie Ethernet a
Bluetooth® – a jednoduché používanie veľkého dotykového displeja HP TouchSmart.
Užite si fantastickú skúsenosť s dotykovým displejom HP TouchSmart – prezerajte, editujte, tlačte fotografie bez počítača.
Objavte, aké jednoduché je editovať a tlačiť fotografie s dotykovým displejom HP TouchSmart. Zasuňte pamäťovú kartu a potom
vyberte, nastavte, pridajte kreatívne efekty a tlačte, všetko cez veľký dotykový displej. Môžete aj skenovať a kopírovať – intuitívne
ovládacie prvky znamenajú, že to všetko je na dosah dotykom prstov. Môžete dokonca presunúť a tlačiť fotografie z lokality
Snapfish.com, priamo cez dotykový displej HP TouchSmart bez toho, aby ste zapínali počítač6. Tlačte šablóny a hry, vrátane
Sudoku, dotykom na formuláre Quick Forms na dotykovom displeji TouchSmart.
Užite si úplnú konektivitu s bezdrôtovou sieťou4, tlačou iPhone™5 a ešte viac.
Tlačte spôsobom, ktorý je pre vás najpohodlnejší s plným výberom možností konektivity. Zdieľajte výkon medzi viacerými
notebookmi a počítačmi PC pomocou zabudovanej bezdrôtovej siete4 a jednoduchým nastavením7 na jeden dotyk, alebo
môžete využiť pripojenie cez rozhranie Ethernet pre bezpečné drôtové pripojenie. Užívajte si jednoduchú fotografickú tlač
priamo z vašich zariadení, vybavených rozhraním Bluetooth®, vrátane telefónov s fotoaparátom a počítačov PDA, alebo tlačte
priamo z vášho iPhone™ alebo dotykového iPod touch™5. Môžete dokonca tlačiť dosiahnuté výsledky z vašej PS3™8.
Šetrite papier, energiu a peniaze s tlačou, ktorá šetrí zdroje.
Ušetrite až 50 % nákladov na papier s automatickou obojstrannou tlačou. Užite si efektívnejšiu tlač z webu – a menej
odpadových stránok – s technológiou úspornej tlače z webu HP Smart Web Printing9: spájajte text a fotografie z viacerých
stránok alebo lokalít na jedinú stránku. Udržujte kontrolu nákladov na energiu – a pomôžte chrániť životné prostredie – s týmto
multifunkčným zariadením, ktoré vyhovuje norme ENERGY STAR®. Vytlačte až 3-krát viac čiernobielych a 2,5-krát viac farebných
strán vďaka voliteľným náhradným veľkokapacitným atramentovým kazetám10.
1 Bezdrôtový výkon závisí na fyzickom prostredí a vzdialenosti od prístupového bodu

2 Používanie fotografického softvéru HP iPrint Photo; prevzatie je dostupné zadarmo z Apple’s App Store, podrobnosti na webovej lokalite www.hp.com/go/iPrintphoto
3 Vyžaduje účet na Snapfish.com (dostupnosť sa mení v tej ktorej krajine) a internetové pripojenie k tlačiarni.
4 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu

5 Používanie fotografického softvéru HP iPrint Photo; prevzatie je dostupné zadarmo z Apple’s App Store, podrobnosti na webovej lokalite www.hp.com/go/iPrintphoto
6 Vyžaduje účet na lokalite Snapfish.com a pripojenie tlačiarne k internetu

7 Vyžaduje WPS smerovač s integrovaným tlačidlom; bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu
8 Tlač zachytenej obrazovky je dostupná iba v hrách, ktoré túto funkciu podporujú
9 Vyžaduje prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

10 V porovnaní s kazetami s čiernym a farebným atramentom HP 364; veľkokapacitné kazety nie sú súčasťou dodávky, predávajú sa osobitne.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
8,9 cm dotykový farebný grafický displej (s ovládacím panelom TouchSmart)
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 33 str./min.
Až 12 str./min.
Až 2,5 str./min.
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 32 str./min.
Až 9,5 str./min.
Až 2,5 str./min.
A4:
Farebné fotografie 10 x 15 cm
S rýchlosťou až 16 sekúnd S rýchlosťou až 27 sekúnd S rýchlosťou až 53 sekúnd
(fotografický papier):
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru
a zložitosti dokumentu.
Čiernobiele: Až 600 x 600 dpi, Farba: Optimalizované rozlíšenie 9600 x 2400 dpi (pri tlači z počítača na vybrané fotografické
papiere od spoločnosti HP a vstupnom rozlíšení 1200 dpi)
Áno (až po panorámu, A4 a viac)
HP PCL 3 GUI; PML
Rozlíšenie: Optické: Až 4800 dpi; Hardvér: Až 4800 x 4800 dpi; Zdokonalené: Až 19200 dpi
Maximálna veľkosť dokumentu: 216 x 297 mm
Typ: Plochý; Bitová hĺbka: 48-bitová; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Technológia snímania: Kontaktný obrazový snímač
(CIS); Odtiene sivej: 65536
Typ dokumentu
Koncept
Bežná
Najvyššia
Čiernobiely text, formát A4:
Až 33 kópií za minútu
Až 9,5 kópie za minútu
Až 1,5 kópií za minútu
Zmes textu a farebných obrázkov, formát Až 32 kópií za minútu
Až 10 kópií za minútu
Až 1,5 kópií za minútu
A4:
Rozlíšenie: Čiernobiele: Optimalizované rozl. až 1 200 dpi zo vstup. rozl. 600 dpi; Viac kópií: Až 99; Zmenšenie/zväčšenie:
12 až 1565% pri 1% kroku pri 200 dpi (Možnosti zväčšenia cez predvoľbu od 50 do 600%)
Tlačiareň: až 2500 strán, kopírka: až 1250 strán
Papier (kancelársky, pre atramentovú tlačiareň, fotopapier), transparentné fólie, obálky, nálepky, karty (registračné, pohľadnice)
Áno
Štandardné: Hlavný zásobník: 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); zásobník na fotografie: 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, vlastné: Hlavný zásobník: 80 x 130 mm až 220 x 360 mm,
zásobník na fotopapier: 90 x 130 až 130 x 180 mm
Hlavný zásobník: 60 až 280 g/m², Zásobník na fotopapier: 200 – 280 g/m²
Štandardné: Vstupný zásobník na 125 listov, zásobník na 20 fotografií
Hárky: Hlavný zásobník: Až 125, fotografický zásobník: Až 20, Obálky: Až 15, Karty: Až 60, Fólie: Až 40, fotografia 10 x 15
cm: Hlavný zásobník: Až 60, fotografický zásobník: Až 20
Automatická (štandardne)
Požiadavky: Vstupné napätie striedavé 100 až 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 5%), Napájanie: Externé
Maximum: Max. 30 W, priemerne 15 W (zapnuté), max. 5,4 W (pohotovosť), max. 3,4 W (úspora energie), max. 0,4 W
(vypnuté); Pohotovostný režim: Max. 5,4 W
5,5 B(A) (tlač rýchlosťou 20 str./min.)
62 dB(A) (tlač rýchlosťou 20 str./min.)
Vysokorýchlostné USB 2.0, Ethernet, PictBridge, bezdrôtové pripojenie 802.11n, Bluetooth
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card
Štandardné: 64 MB; Maximum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Bez balenia: 452 x 473 x 199 mm , balené: 510 x 244 x 540 mm
Bez balenia: 7,45 kg, balené: 9,2 kg
Vyrobené v Malajzii
Ethernet, bezdrôtové pripojenie 802.11n, Bluetooth
Windows Vista® (32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší/32-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5 a vyššia verzia
áno
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

CD055B

HP Photosmart Premium všetko v
jednom, Atramentové kazety
Photosmart HP 364 Čierna,
Fotografická čierna, Azúrová,
Purpurová, Žltá, USB kábel, CD
so softvérom HP, referenčná
príručka, napájací zdroj, sieťový
kábel, taška na opätovne
využiteľné príslušenstvo

CB321EE

Čierna atramentová kazeta HP
364XL

CB322EE

Fotografická čierna atramentová
kazeta HP 364XL

CB323EE

Azúrová atramentová kazeta HP
364XL

CB324EE

Purpurová atramentová kazeta HP
364XL

CB325EE

Žltá atramentová kazeta HP 364XL

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy Photo
Paper -25 listov/10 x 15 cm, bez
okrajov

Q8696A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy Photo
Paper -25 listov/13 x 18 cm, bez
okrajov

Q5456A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy Photo
Paper – 25
listov/A4/210 x 297 mm

Doplnky

Médiá

Služby a podpora
UG064E HP Care Pack, výmena nasledujúci
pracovný deň, 3 roky
UG189E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG237E HP Care Pack, vrátenie do skladu
a hardvérová podpora, 3 roky (UG237E:
len Baltické krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG064E/UG189E: Zvyšok Európy).
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Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

