Kompaktní fototiskárna HP Photosmart
A646

Tiskněte, přizpůsobujte a sdílejte fotografie s touto snadno použitelnou tiskárnou s nebývale
velkou obrazovkou HP TouchSmart. Tiskněte fotografie ve formátu 13 x 18 cm v plné velikosti
z paměťové karty, počítače nebo mobilních telefonů s technologií Bluetooth®1.

Kompaktní fotografická tiskárna HP Photosmart A646 je navržena pro všechny, kteří chtějí svobodně tisknout fotografie
v plné velikosti z širokého okruhu zdrojů s dodatečnými možnostmi přizpůsobení pomocí rámečků, titulků a dalšího
prostřednictvím nebývale velké dotykové obrazovky.
Tiskněte, prohlížejte a přizpůsobujte fotografie pomocí nebývale velké obrazovky HP TouchSmart.
Objevte výhody obrazovky HP TouchSmart a tiskněte fotografie v kvalitě jako z fotolaboratoře několika dotyky prstů.
Prohlížejte, upravujte, přizpůsobujte a tiskněte fotografie bez nutnosti použití počítače pomocí intuitivního ovládání a velmi
velké dotykové obrazovky. Zjistěte, o kolik více uděláte práce, když jde vše tak snadno. Přidejte titulky pomocí klávesnice na
obrazovce a kreslete nebo pište na vaše fotografie pomocí dotykového pera. Chcete sdílet prázdninové vzpomínky?
Prohlížejte fotografie jako prezentace přímo na nebývale velké obrazovce.
Tisk bude snazší – přímo z mobilního telefonu s technologií Bluetooth® 2.
Užijte si volnost tisku, který vám vyhovuje nejvíce, doma, u přátel a na rodinných setkáních. Tiskněte fotografie přímo
z mobilního telefonu s technologií Bluetooth®2 nebo nabídněte ostatním, ať tisknou z jejich telefonů. Tiskněte bez počítače
přímo z paměťové karty, fotoaparátů s rozhraním PictBridge nebo per USB. Snadná instalace po připojení počítače nebo
notebooku – aplikace HP Quick Install provede instalaci automaticky, takže nebude třeba k instalaci softwaru použít disk CD.
Užijte si své fotografie ještě lépe díky kreativním efektům a tisku ve formátu 13 x 18 cm plné velikosti.
Užijte si své fotografie ještě lépe díky celé knihovně kreativních efektů a nástrojů, které máte na dosah ruky. Vyberte si z více
než 300 kreativních prvků včetně rámečků, klipartů a pak je vytiskněte v libovolné velikosti od 13 x 18 cm – s nebo bez
okrajů. Vyzkoušejte si 30 různých nástrojů a efektů, které jsou k dispozici v galerii HP Design Gallery včetně opravy očí
vašich mazlíčků, tisku v odstínech hnědé a vytváření pohlednic a pozvánek pomocí podrobné nápovědy na obrazovce.
1 Mobilní telefon musí umožňovat „odesílání“ a „tisk“ nebo podobnou funkci pomocí technologie Bluetooth®.
2 Mobilní telefon musí umožňovat „odesílání“ a „tisk“ nebo podobnou funkci pomocí technologie Bluetooth®.

Informace pro
objednávání

Technická specifikace
Tisková technologie
Rychlost tisku

Kompatibilita s operačními systémy
Minimální požadavky na systém

Paměť
Jazyky tiskárny
Doporučená hmotnost médií
Doporučená média
Velikosti médií
Manipulace s papírem
Manipulace s médii/vstup
Vstupní zásobník papíru
Manipulace s médii/výstup
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
Rozhraní a připojení
Ovládací panel
Dodávaný software
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí

ENERGY STAR
Životnost spotřebního materiálu
Záruka

Termální inkoustový tisk HP
Typ dokumentu
Barevné fotografie formátu 10 × 15 cm
(fotografický papír)

Koncept
Normální
Nejlepší
Již za 28 sekund
Již za 50 sekund
Již za 89 sekund
(s okrajem, přímé
(bez okraje, přímé (bez okraje, přímé
připojení)
připojení)
připojení)
Závisí na typu, režimu tisku a přibližných hodnotách. Přesná rychlost se bude lišit v závislosti na konfiguraci systému, použitém
softwaru a sytosti fotografie.
Windows Vista® (32/64bitová verze); Microsoft® Windows® XP (SP1 nebo novější, 32bitová verze); Mac OS X v10.4, v10.5
nebo vyšší; Linux (viz http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* nebo novější: Jakýkoli procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní
typ; 233 MHz nebo vyšší; 128 MB RAM (doporučeno 256 MB a více); 10 MB místa na pevném disku; jednotka CD/DVD-ROM
nebo připojení k Internetu; Internet Explorer 6 nebo vyšší; port USB; Windows Vista®: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
procesor, 800 MHz; 512 MB RAM; 10 MB místa na pevném disku; jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu; Internet
Explorer; port USB; Připraveno na Windows® 7. Více informací najdete na webu http://www.hp.com/go/windows7. Některé
funkce nemusí být dostupné; software je zabudovaný v tiskárně pro systém Mac OS v10.4 a v10.5; 32bitový systém Microsoft®
Windows® XP s aktualizací SP1 nebo novější a Windows Vista®. Není požadován žádný disk CD. Systémy Mac OS v10.6 a
Windows® 7 jsou dostupné ke stažení na Internetu.
Systém Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 nebo vyšší; Procesor PowerPC G3, G4, G5 nebo procesor Intel® Core; 256 MB
RAM; 500 MB volného místa na pevném disku; jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k Internetu; port USB; software je
zabudovaný v tiskárně pro systém Mac OS v10.4 a v10.5; Systémy Mac OS v10.6 a Windows® 7 jsou dostupné ke stažení na
Internetu.
64 MB
HP PCL 3 GUI
Fotografické papíry HP: až 280 g/m²
Zdokonalený fotografický papír HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm a 13 x 18 cm
Standardní: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Vlastní: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Vstupní zásobník na 20 listů, výstupní zásobník na 20 listů
Počet listů: Až 20, Karty: Až 20
Standardní: 1
Až 20
vstupní napětí 100 až 240 V stř. (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), Externí
11 W maximum, 10 W maximum (aktivní), 5 W maximum (pohotovostní stav/režim úspory energie), 0,2 W maximum
vysokorychlostní port USB 2.0, PictBridge, sloty pro paměťové karty, vestavěný Bluetooth
Displej 12,14 cm s odolnou dotykovou obrazovkou (zobrazovací oblast o úhlopříčce 8,76 cm), jedno tlačítko (napájení)
Software dostupný ke stažení zdarma na Internetu (není součástí dodávky)
Bez obalu: 252 × 117 × 134 mm, včetně obalu: 300 × 165 × 203 mm
Bez obalu: 1,35 kg, včetně obalu: 2,37 kg
Parametry prostředí: provozní teplota: 5 až 40 ºC; Doporučená provozní teplota: 15 až 35 ºC; provozní vlhkost: 5 až 95% RH;
Doporučená provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %; Teplota skladování:-30 až 65 °C; Vlhkost skladování: 5 až 95% RH;
hladina hluku dle iso 9296: akustický výkon: 5,5 B(A)
ano
Informace týkající se výtěžnosti v počtu stran a fotografií a další údaje týkající se kazet naleznete na
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Standardní limitovaná roční záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se dle různých produktů, zemí a znění místních
zákonů liší.

CC001A

Kompaktní tiskárna HP
Photosmart A646
s technologií Bluetooth,
trojbarevná inkoustová
kazeta HP 110 (úvodní),
sada fotografického média
formátu 13 x 18 cm,
průvodce nastavením,
brožura s informacemi
o záruce, napájecí zdroj a
kabel
Příslušenství

C6520A

Kabel HP USB 2.0 (a-b) 3 m

Q6410A

Brašna pro kompaktní tiskárny HP
Photosmart

Q8504B

Brašna HP Photosmart Metro Style
pro kompaktní fotografické
tiskárny

Q6264A

Vysokorychlostní kabel USB HP
(1,8 m)

CC698A

Brašna HP Photosmart Metro Style
pro kompaktní fotografické
tiskárny

Spotřební materiál
CB304AE

Tříbarevná inkoustová tisková
kazeta HP 110

Q8898AE

Balení fotografických papírů HP
řady 110, 140 listů/10 x 15 cm

Q8696A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper –
25 listů, 13 x 18 cm, pro tisk bez
okrajů

Q8691A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper 25 listů, 10 x 15 cm, pro tisk bez
okrajů

Q8008A

Lesklý fotografický papír HP
Advanced Glossy Photo Paper –
60 listů, 10 x 15 cm, pro tisk bez
okrajů

Média

Servis a podpora
UG060E služba HP Care Pack,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
UG185E služba HP Care Pack,
výměnná služba (standardní doba
opravy), po dobu 3 let
UG233E služba HP Care Pack , oprava
v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UG233E: Jen Pobaltí, Řecko, Polsko,
Turecko, EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko a Maďarsko.
UG060E/UG185E: zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP
http://www.hp.com.

http://www..hp.cz
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