HP Photosmart A646 kompakt
fotónyomtató

Ezzel a könnyen használható, kompakt nyomtatóval fényképeit kinyomtathatja, testre szabhatja
és megoszthatja – az extra méretű HP TouchSmart képernyőről. Nyomtasson teljes méretű 13 x
18 cm-es fotókat memóriakártyájáról, PC-jéről illetve közvetlenül Bluetooth®-kompatibilis
mobiltelefonjáról1!

A HP Photosmart A646 kompakt fotónyomtatót azon felhasználóknak terveztük, akik rugalmas, teljes méretű fotónyomtatást
igényelnek, többféle nyomtatási forrással, illetve – az extra méretű érintőképernyőről – szegélyek, feliratok és egyebek
hozzáadásának lehetőségével.
Nyomtatás, megtekintés és testreszabás az extra méretű HP TouchSmart képernyővel!
A HP TouchSmart rendszer segítségével puszta ujjaival nyomtathat laborminőségű fotókat! Az intuitív kezelőszervekkel és az
extra méretű érintőképernyővel PC csatlakoztatása nélkül tekintheti meg, szerkesztheti, szabhatja testre és nyomtathatja
fényképeit. A könnyű használat sokkal több lehetőséget biztosít. A beépített billentyűzettel feliratok, a fényceruzával pedig
rajzok, írások adhatók a képhez. Megosztaná nyári emlékeit? A fotók diavetítésként is megtekinthetők – közvetlenül az extra
méretű képernyőről!
Nyomtasson úgy, ahogy a legkönnyebb – akár közvetlenül Bluetooth®-kompatibilis mobiltelefonról 2!
Mindig pontosan az igényei szerint nyomtathat – otthon, a barátainál, illetve családi összejöveteleken is! A fényképek saját,
illetve mások Bluetooth®-kompatibilis mobiltelefonjáról is kinyomtathatók2. Számítógép nélkül, közvetlenül a
memóriakártyáról, a PictBridge-kompatibilis fényképezőgépről és az USB-meghajtóról is lehetséges a nyomtatás. Asztali vagy
hordozható számítógép használatakor a telepítés egyszerű – a HP Quick Install automatikusan beállítja a rendszert, így nem
kell CD-ről telepíteni.
Fényképeiből még többet hozhat ki a kreatív effektusokkal és a teljes méretű, 13 x 18 cm-es méretű nyomtatással.
Hozzon ki még többet fényképeiből a kreatív effektusok és eszközök rendelkezésre álló egész tárházának segítségével. Több
mint 300 kreatív elemből – például szegélyekből és clipart ábrákból – választhat fényképeihez, majd tetszés szerinti méretben
nyomtathatja ki őket, akár 13 x 18 cm-es méretben is, szegéllyel vagy szegély nélkül is. Próbálja ki magát a HP Design
Gallery 30 különféle eszközével és effektusával - a csillogó szemek kijavításával, a szépia árnyalatú képek nyomtatással vagy
a képretusálási funkcióval könnyen elkészítheti egyedi üdvözlőkártyáit és meghívóit, miközben a képernyőn lépésről lépésre
vezeti Önt a program.
1 A mobiltelefonnak ismernie kell a Bluetooth® “Küldés”, “Nyomtatás” vagy más, ezzel egyenértékű funkciót.
2 A mobiltelefonnak ismernie kell a Bluetooth® “Küldés”, “Nyomtatás” vagy más, ezzel egyenértékű funkciót.
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ENERGY STAR
A kellékek élettartama
Garancia

Rendelési adatok
HP termál tintasugaras
A dokumentum típusa
Piszkozat
10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír) Akár 28 mp alatt
(szegéllyel, közvetlen
csatlakozással)

Normál
Legjobb
Akár 50 mp alatt
Akár 89 mp alatt
(szegély nélkül,
(szegély nélkül,
közvetlen
közvetlen
csatlakozással)
csatlakozással)
A típustól, a nyomtatási üzemmódtól és a hozzávetőleges számoktól függ. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a
szoftvertől és a fotodenzitástól függ.
Windows Vista® (32/64 bites); Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb/32 bites); Mac OS X v10.4, v10.5 vagy újabb
verziója; Linux (információ: http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* vagy újabb: Bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy azzal kompatibilis
processzor; 233 MHz vagy gyorsabb; 128 MB RAM (legalább 256 MB ajánlott); 10 MB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD
meghajtó vagy internet; Internet Explorer 6 vagy újabb verzió; USB-port; Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64
bites (x64) processzor; 512 MB RAM; 10 MB merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Internet
Explorer; USB-port; Windows® 7-re felkészítve. További információ: http://www.hp.com/go/windows7. Előfordulhat, hogy
valamelyik funkció nem elérhető; a szoftver be van ágyazva a nyomtatóba a Mac OS X v10.4 és v10.5 alapú nyomtatáshoz;
Microsoft® Windows® XP (SP1 vagy újabb [32 bites]) és Windows Vista®. Nincs szükség CD-re. A Mac OS v10.6 és
Windows® 7 internetről letölthető.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 vagy újabb verziója; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 256 MB RAM;
500 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB-port; a szoftver be van ágyazva a
nyomtatóba a Mac OS X v10.4 és v10.5 alapú nyomtatáshoz; A Mac OS v10.6 és Windows® 7 internetről letölthető.
64 MB
HP PCL 3 GUI
HP fotópapírok: max. 280 g/m²
HP speciális fotópapír: 10 x 15 cm és 13 x 18 cm
Alapkiépítésben: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Nem szabványos: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x
300 mm
20 lapos adagolótálca és 20 lapos kimeneti papírtartó
Lap: Akár 20, Kártyák: Akár 20
Alapkiépítésben: 1
Akár 20
Bemeneti feszültség 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Külső
Maximum 11 W, maximum 10 W (működés közben), maximum 5 W (készenléti/energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,2
W
Nagy sebességű USB 2.0, PictBridge, memóriakártya-helyek, beépített Bluetooth
12,14 cm-es kijelző, ellenálló érintőképernyővel (8,76 cm-es képterület), egy gomb (főkapcsoló)
Ingyenesen, internetről letölthető szoftver (nem tartozék)
Kicsomagolva: 252 x 117 x 134 mm, csomagolva: 300 x 165 x 203 mm
Kicsomagolva: 1,35 kg, csomagolva: 2,37 kg
Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5–40°C; Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C; működési páratartalom: 5–95%
relatív páratartalom; Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet:-30–65°C; Tárolási
páratartalom: 5–95% relatív páratartalom; zajszint az iso 9296 szerint: hangteljesítmény: 5,5 B(A)
Igen
További információk a nyomtatható oldalak/fotók számáról, valamint a patronok más jellemzőiről:
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változnak.

CC001A

HP Photosmart A646
kompakt fotónyomtató
Bluetooth kommunikációval,
HP 110 háromszínű
tintapatron (a patron a
kezdőkészlet része), 13 x
18 cm-es fotópapírkészlet,
útmutató, tápegység és
tápkábel
Tartozékok

C6520A

HP USB-kábel 2.0 (a-b), 3 méter

Q6410A

HP Photosmart hordtáska kompakt
nyomtatók számára

Q8504B

HP Photosmart Metro stílusú
hordtáskák Compact
fotonyomtatókhoz

Q6264A

HP nagy sebességű USB-kábel
(1,8 m)

CC698A

HP Photosmart Metro stílusú
hordtáskák Compact
fotonyomtatókhoz

Kellékek
CB304AE

HP 110 háromszínű Inkjet
tintapatron

Q8898AE

HP 110 sorozatú 140 lapos, 10 x
15 cm fotónyomtatási csomag

Q8696A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 13 x 18 cm, szegély nélküli

Q8691A

HP speciális fényes fotópapír, 25
lap / 10 x 15 cm, szegély nélküli

Q8008A

HP speciális fényes fotópapír - 60
lap/10 x 15 cm, szegély nélküli

Hordozóanyagok

Terméktámogatás
UG060E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG185E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG233E HP Care Pack, visszaszállítás
a lerakathoz, 3 év. (UG233E: csak a
balti országok, Görögország,
Lengyelország, Törökország, EEM,
Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG060E/UG185E:
Európa többi részén).
A kiegészítők, adathordozók és tartozékok
teljes listáját a HP http://www.hp.com címen
elérhető webhelyén találhatja meg.

http://www.hp.com
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