HP Photosmart A646 Compact
-valokuvatulostin

Tulosta ja jaa kuvia ja lisää niihin omaa väriä tällä helppokäyttöisellä pienikokoisella
tulostimella. Saat mukana erittäin laajan HP TouchSmart -näytön. Tulosta täysikokoisia 13 x 18
cm:n valokuvia muistikortilta, suoraan tietokoneelta tai matkapuhelimelta, jossa on
Bluetooth®-yhteys1.

HP Photosmart A646 Compact -valokuvatulostin on suunniteltu käyttäjille, jotka haluavat nauttia täysikokoisten valokuvien
tulostuksesta ja valinnanvapaudesta. Tulostin sopii käyttäjille, jotka haluavat lisätä kuviin omaa väriä esimerkiksi reunusten ja
kuvatekstien muodossa erittäin laajan kosketusnäytön avulla.
Tulosta ja tarkastele valokuvia ja lisää niihin omaa väriä erittäin laajan HP TouchSmart -näytön avulla.
Saat HP TouchSmart -kokemuksen ja laadukkaan valokuvatulostuksen sormiesi ulottuville. Tarkastele, muokkaa ja tulosta
valokuvia ja lisää niihin omaa väriä. Sinun ei tarvitse muodostaa yhteyttä tietokoneelle. Käytät vain intuitiivisia
hallintanäppäimiä ja erittäin laajaa kosketusnäyttöä. Katso, mitä muuta voit tehdä, kun laitteen käyttö on näin helppoa. Lisää
kuvatekstejä näytössä näkyvän näppäimistön avulla tai piirrä tai kirjoita valokuviin kynällä. Haluatko jakaa lomamuistoja?
Tarkastele kuvia diaesityksenä suoraan tällä erittäin laajalla näytöllä.
Tulosta tavalla, joka on sinulle helpointa. Tämä onnistuu myös suoraan matkapuhelimelta, joka sisältää
Bluetooth®-tekniikkaa2.
Tulosta tavalla, joka sopii sinulle parhaiten – kotona, ystävän luona tai perhetapaamisissa. Tulosta kuvia suoraan
matkapuhelimelta, jossa on Bluetooth®-yhteys2, tai pyydä ystäviäsi tulostamaan omilta matkapuhelimiltaan. Tulosta ilman
tietokonetta suoraan muistikortilta, kameroilta, jotka sisältävät PictBridge-ohjelman tai USB-kyniltä. Asennus sujuu vaivattomasti,
kun haluat yhdistää tietokoneen tai kannettavan. HP:n Quick Install -ohjelma määrittää asetukset automaattisesti, joten sinun ei
tarvitse asentaa ohjelmistoa CD-levyltä.
Entistä näyttävämmät kuvat luovien tehosteiden ja täyden 13 x 18 cm -koon tulostuksen avulla.
Laaja valikoima luovia tehosteita ja työkaluja, joilla parantelet valokuviasi entisestään. Voit valita yli 300 luovasta elementistä
(mukana mm. reunaviivoja ja leikekuvia) ja tulostaa haluamassasi koossa enimmäiskokoon 13 x 18 cm saakka, reunuksilla tai
ilman. Voit muokata kuvia HP Design Galleryn 30 työkalulla ja tehosteella – mukana mm. lemmikkieläinten silmien korjaus,
seepiatulostus ja kuvien parantelu – sekä laatia näytön ohjeiden avulla tervehdys- ja kutsukortteja.
1 Matkapuhelimessa on oltava Bluetoothin® lähetys- tai tulostusominaisuus tai vastaava ominaisuus.
2 Matkapuhelimessa on oltava Bluetoothin® lähetys- tai tulostusominaisuus tai vastaava ominaisuus.

Tekniset tiedot
Tulostustekniikka
Tulostusnopeus

Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Muisti
Tulostuskielet
Suositeltava materiaalin paino
Suositeltava tallennusmateriaali
Tulostusmateriaalikoot
Paperinkäsittely
Materiankäsittely/syöttö
Paperin syöttölokero
Materiankäsittely/tulostus
Virtavaatimukset
Virrankulutus
Liitäntä ja liitettävyys
Ohjauspaneeli
Mukana toimitettu ohjelmisto
Mitat (lev. x syv. x kork.)
Paino
Käyttöympäristö

ENERGY STAR
Suurin tulostusmäärä
Takuu

Tilaustiedot
HP:n lämpömustesuihku
Asiakirjatyyppi
10 x 15 cm:n värivalokuvatulostus
(valokuvapaperi)

Vedos
Normaali
Paras
Jopa 28 sekuntia
Jopa 50 sekuntia
Jopa 89 sekuntia
(reunuksella, suora
(ilman reunusta,
(ilman reunusta,
liitäntä)
suora liitäntä)
suora liitäntä)
Likimääräisiä arvoja, vaihtelee tyypin ja tulostustilan mukaan. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän
ohjelman ja asiakirjan sisällön mukaan.
Windows Vista® (32- ja 64-bittinen); Microsoft® Windows® XP (SP1 tai uudempi / 32-bittinen); Mac OS X v10.4, v10.5 tai
uudempi; Linux (katso http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* tai uudempi: mikä tahansa Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai yhteensopiva
prosessori, 233 MHz tai tehokkaampi; 128 Mt:n RAM-muisti (suositus vähintään 256 Mt); 10 Mt kiintolevytilaa; CD-asema tai
Internet-yhteys Internet Explorer 6 tai uudempi; USB-portti; Windows Vista®: 800 MHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64)
prosessori; 512 Mt RAM-muistia; 10 Mt kiintolevytilaa; CD-ROM/DVD-asema tai internet-yhteys; Internet Explorer; USB-portti;
Windows® 7 -valmius. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/windows7. Kaikki toiminnot eivät ole välttämättä
käytettävissä; ohjelmisto kuuluu tulostimeen Mac OS v10.4- ja v10.5 -järjestelmissä; Microsoft® Windows® XP:ssä (SP1 tai
uudempi/32-bittinen) ja Windows Vistassa®. CD-levyä ei tarvita. Mac OS v10.6:n ja Windows® 7:n kohdalla ohjelmisto
voidaan ladata verkosta.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 tai uudempi; PowerPC G3-, G4-, G5- tai Intel® Core -prosessori; 256 Mt RAM-muistia; 500
Mt vapaata kiintolevytilaa; CD-ROM/DVD-asema tai internet-yhteys; USB-portti; Ohjelmisto kuuluu tulostimeen Mac OS v10.4- ja
v10.5 -järjestelmissä; Mac OS v10.6:n ja Windows® 7:n kohdalla ohjelmisto voidaan ladata verkosta.
64 Mt
HP PCL 3 GUI
HP-valokuvapaperit: enintään 280 g/m²
HP:n erikoisvalokuvapaperi: 10 x 15 cm ja 13 x 18 cm
Vakio: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Vapaa koko: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
20 arkin syöttölokero ja 20 arkin tulostuslokero
Arkit: Jopa 20, Kortit: Jopa 20
Vakio: 1
Jopa 20
Syöttöjännite 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Ulkoinen
Enintään 11 wattia, enintään 10 wattia (aktiivisena), enintään 5 wattia (valmiustilassa tai virransäästötilassa), enintään 0,2
wattia
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, muistikortin paikat, sisäänrakennettu Bluetooth
12,14 cm:n näyttö resistiivisellä kosketusnäytöllä (8,76 cm:n katselualue), yksi painike (virta)
Ohjelmisto ladattavissa ilmaiseksi verkosta (ei sisälly)
Ilman pakkausta: 252 x 117 x 134 mm, pakkauksessa: 300 x 165 x 203 mm
Ilman pakkausta: 1,35 kg, pakkauksessa: 2,37 kg
Ympäristövaatimukset: käyttölämpötila: 5–40 °C; Suositeltu käyttölämpötila: 15–35 °C; käyttökosteus: 5–95 % suht. kost.;
Suositeltu käyttökosteus: 20–80 % RH; Säilytyslämpötila:-30 - 65 ºC; Säilytyskosteus: 5–95 % suht. kost.; melutaso iso 9296:n
mukainen: ääniteho: 5,5 B(A)
Kyllä
Lisätietoja sivu- ja valokuvamääristä sekä mustesäiliövaihtoehdoista on sivustossa www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Yhden vuoden rajoitettu vakiolaitteistotakuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten
lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.

CC001A

HP Photosmart A646
Compact -tulostin
Bluetooth-tekniikalla,
kolmivärinen HP 110
-mustesäiliö (aloitussäiliö),
13 x 18 cm:n
valokuvapaperisarja,
asennusopas, takuukirjanen,
virtalähde ja johto.
Lisävarusteet

C6520A

HP USB 2.0 -kaapeli (a-b), 3
metriä

Q6410A

HP Photosmart -kantolaukku
pienikokoisille tulostimille

Q8504B

HP Photosma Metro Style
kantolaukku pienikokoisille
valokuvatulostimille

Q6264A

HP Hi-Speed USB -kaapeli (1,8 m)

CC698A

HP Photosma Metro Style
kantolaukku pienikokoisille
valokuvatulostimille

CB304AE

HP 110 kolmiväripatruuna

Q8898AE

HP 110 sarjan Photopakkaus,
140 arkkia, 10 x 15 cm

Tarvikkeet

Tulostusmateriaali
Q8696A

HP Advanced Photo -kiiltopaperi,
25 arkkia, 13 x 18 cm,
reunukseton

Q8691A

HP Advanced Photo -kiiltopaperi,
25 arkkia, 10 x 15 cm,
reunukseton

Q8008A

HP Advanced Photo -kiiltopaperi,
60 arkkia, 10 x 15 cm,
reunukseton

Huolto- ja tukipalvelut
UG060E HP Care Pack -tuki, vaihto
seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta
UG185E HP Care Pack -tuki,
vaihtopalvelu (normaali vasteaika), 3
vuotta
UG233E HP Care Pack -tuki,
palautuspalvelu toimittajalle, 3 vuotta.
(UG233E: Vain Baltian maat, Kreikka,
Puola, Turkki, Euroopan kehittyvät
markkinat (EEM), Slovenia, Tšekki,
Slovakia, Unkari. UG060E/UG185E:
Muu Eurooppa).
Täydellinen luettelo tarvikkeista,
tallennusvälineistä ja lisävarusteista on HP:n
Web-sivustossa osoitteessa
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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