Bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne HP
Photosmart

Wszechstronne i łatwe w obsłudze urządzenie umożliwia odkrycie zalet druku
bezprzewodowego1. Ekonomiczne osobne wkłady atramentowe umożliwiają uzyskanie
profesjonalnej jakości zdjęć i wysokiej jakości dokumentów. Kolorowy wyświetlacz z ramką
HP TouchSmart umożliwia też skanowanie i kopiowanie.
Bezprzewodowe urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart są przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą
mieć możliwość drukowania, skanowania i kopiowania różnych materiałów — od zdjęć profesjonalnej jakości po zwykłe
dokumenty — za pomocą jednego niewielkiego, łatwego w obsłudze urządzenia i ekonomicznych, osobnych wkładów
atramentowych.
Drukarki bezprzewodowe — wygoda drukowania z każdego niemal miejsca w domu2.
To bezprzewodowe wszechstronne urządzenie zapewnia wygodne drukowanie z niemal każdego miejsca w domu2.
Bezproblemowe uruchomienie — wystarczy nacisnąć przycisk, aby połączyć się z siecią bezprzewodową3 i korzystać z szybkiej
i niezawodnej funkcji drukowania dostępnej dla wielu notebooków i komputerów stacjonarnych. Nic dziwnego, że
bezprzewodowe drukarki HP wybierane są częściej niż drukarki innych znanych marek.
Drukowanie za pomocą ekonomicznych, wymienianych osobno wkładów atramentowych HP Photosmart.
Oryginalne atramenty HP zapewniają wydajne i niezawodne drukowanie — zastosowanie 4 osobnych wkładów atramentowych
HP Photosmart umożliwia wymianę tylko zużytych wkładów. Opcjonalne wkłady atramentowe XL pozwalają drukować nawet 3
razy więcej stron w czerni i 2,5 raza więcej stron w kolorze4. To zgodne z normą ENERGY STAR® urządzenie wielofunkcyjne
pozwala na zmniejszenie kosztów zużycia energii i ochronę środowiska. Opcja oszczędzania papieru pozwala drukować wiele
stron po obu stronach arkusza papieru.
Łatwe w użyciu narzędzia HP zapewniają doskonałe wydruki stron internetowych, dokumentów, zdjęć itp.
Można zrobić więcej w prostszy sposób. Nie trzeba uruchamiać komputera, aby przeglądać, wybierać i drukować zdjęcia —
wystarczy użyć kolorowego wyświetlacza z ramką HP TouchSmart. Intuicyjne opcje menu pozwalają szybko wykonać kolorowe
kopie i skanować zarówno zwykłe dokumenty, jak i ulubione zdjęcia. Funkcja HP Photo Print Gadget zapewnia łatwe
drukowanie zdjęć (metodą „przeciągnij i upuść")5, a funkcja HP Smart Web Printing — wydajniejsze drukowanie stron
internetowych6. Można być pewnym, że wydruki będą doskonałe — z tekstem laserowej jakości i grafiką o żywych kolorach.
1 Wydajność w sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego.
2 Wydajność w sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego

3 Wymaga rutera WPS z wbudowanym przyciskiem włącznika/wyłącznika; wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu
dostępowego

4 W porównaniu z czarnym i kolorowym wkładem atramentowym HP 364; Wkłady XL nie wchodzą w skład zestawu, należy je zakupić osobno
5 Wymaga systemu Windows Vista®

6 Wymaga przeglądarki Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0.
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Q8444B
Technologia termiczna HP Inkjet
Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej 3,68 cm z ramką TouchSmart
Typ dokumentu
Tryb draft
Tryb normal
Najlepszy
Czarny tekst, A4:
Do 30 str./min
Do 16 str./min
Do 10 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4:
Do 28 str./min
Do 12 str./min
Do 10 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier W ciągu zaledwie 16
W zaledwie 28 sekund
W ciągu zaledwie 59
fotograficzny):
sekund
sekund
Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.
W czerni: Do 600 x 600 dpi, Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na
wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Tak (aż do panoramy, A4 i wiele więcej)
HP PCL 3 GUI
Rozdzielczość: Optyczny: Do 1200 dpi; Urządzenie: Do 1200 x 2400 dpi; Optymalizowana: Do 19200 dpi
Maksymalny rozmiar dokumentu: 216 x 297 mm
Typ: Płaski; Kodowanie koloru: 48-bitowa; Wersja sterownika Twain: Wersja 1.9; Technologia skanowania: Czujnik Contact
Image Sensor (CIS); Skala szarości: 256
Typ dokumentu
Czarny tekst, A4:
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4:
Rozdzielczość: W czerni: Do 1200 x 1200 dpi; Wiele kopii: Do 30
Drukarka: do 2500 str., kopiarka: do 1250 str.

Tryb normal
Do 9 kopii/min
Do 10,5 kopii/min

Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folia, etykiety, karty, nośniki HP Premium, nośniki do
nadruków na koszulki i do wydruków bez marginesów
Nie
Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6
(105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, nietypowe: od 77 x 127 do 215 x 279 mm
A4, legal, koperty: od 75 do 90 g/m²; karty: do 200 g/m²; zdjęcie 10x15 cm: do 280 g/m²
Standardowo: Podajnik na 80 arkuszy
Liczba arkuszy: Do 80, Koperty: Do 10, Karty: Do 40, Folie przezroczyste: Do 30, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 30
Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Wymagania: Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Maksymalnie: Maks. 27 W, maks. 13 W (aktywność), maks. 4,8 W (oczekiwanie), maks. 2,8 W (tryb oszczędzania energii),
maks. 0,5 W (drukarka wyłączona); Oczekiwanie: 4,8 W
6,9 B(A) (drukowanie z prędkością 15 str./min)
57 dB(A) (drukowanie z prędkością 15 str./min)
Port Hi-Speed USB 2.0, interfejs sieci bezprzewodowej 802.11g
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card
Standardowo: 64 MB; Maksymalnie: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Bez opakowania: 451,8 x 418,5 x 188,2 mm, w opakowaniu: 491 x 227 x 349 mm
Bez opakowania: 6 kg, w opakowaniu: 7,4 kg
Wyprodukowano w Malezji.
Interfejs sieci bezprzewodowej 802.11g
Windows Vista® (32-/64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (SP1 lub nowszy/32-bitowy); Mac OS X wersja v10.4, v10.5 i
nowsze
Tak
Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies lub na opakowaniu produktu
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Bezprzewodowe urządzenie
wielofunkcyjne HP Photosmart,
wkłady atramentowe HP 364:
czarny, błękitny, purpurowy i
żółty, kabel USB, płyta CD z
oprogramowaniem HP, instrukcja
instalacji, instrukcja obsługi,
kabel zasilający

Materiały eksploatacyjne
CB321EE

Czarny wkład atramentowy
HP 364XL

CB323EE

Błękitny wkład atramentowy
HP 364XL

CB324EE

Purpurowy wkład atramentowy HP
364XL

CB325EE

Żółty wkład atramentowy
HP 364XL

Q8691A

Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 arkuszy/10 x 15
cm bez marginesów

Q8696A

Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 arkuszy/13 x 18
cm bez marginesów

Q5456A

Papier fotograficzny HP Advanced,
błyszczący — 25 ark./A4/210 x
297 mm

Nośnik

Serwis i wsparcie
UG062E HP Care Pack, serwis w miejscu
instalacji w następnym dniu roboczym, 3
lata
UG187E HP Care Pack, wymiana
urządzenia (czas standardowy), 3 lata
UG235E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG235E: tylko:
kraje bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące, Słowenia,
Czechy, Słowacja, Węgry.
UG062E/UG187E: pozostałe kraje
europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników
i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.com.pl
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