HP Photosmart A646 draagbare
fotoprinter

Met deze gemakkelijke, compacte printer met een extra groot HP TouchSmart display kunt u
foto's printen, personaliseren en delen. Grote 13 x 18 cm foto's printen vanaf geheugenkaart,
vanaf de pc of rechtstreeks vanuit Bluetooth®-compatibele mobiele telefoons1.

De HP Photosmart A646 fotoprinter is ontworpen voor iedereen die grote foto's wil kunnen printen vanaf diverse apparaten,
met extra mogelijkheden zoals het toevoegen van kaders, bijschriften en meer via een extra groot touchscreen.
Foto's printen, bekijken en personaliseren via het extra grote HP TouchSmart display.
Werken met HP TouchSmart om in een handomdraai professionele foto's te printen. Foto's bekijken, bewerken, personaliseren
en printen zonder aansluiting op de pc – met de handige knoppen en een extra groot touchscreen. Ontdek hoeveel meer u
kunt doen als het zo gemakkelijk is. U kunt bijschriften toevoegen met het schermtoetsenbord of op de foto's tekenen en
schrijven met de styluspen. Wilt u vakantie herinneringen delen? U kunt de foto's als presentatie afspelen op het extra grote
display.
Print op de gemakkelijkste manier, zelfs rechtstreeks vanuit uw Bluetooth®-compatibele mobiele telefoon 2.
De vrijheid om te printen zoals u dat wilt – thuis, bij vrienden of op familiefeestjes. U kunt foto's rechtstreeks printen vanaf uw
Bluetooth®-compatibele mobiele telefoon2 of anderen dat laten doen. Printen zonder pc rechtstreeks vanaf geheugenkaarten,
PictBridge-compatibele camera's of USB-sticks. Probleemloos aan te sluiten op pc of laptop – HP Quick Install installeert
automatisch dus u hoeft geen software vanaf cd te installeren.
Meer doen met uw foto's door creatieve effecten en printen op 13 x 18 cm.
Meer doen met uw foto's dankzij een bibliotheek vol creatieve effecten en tools onder handbereik. U kunt kiezen uit ruim 300
creatieve elementen, zoals kaders en clip art, en printen op elk gewenst formaat – tot 13 x 18 cm – met of zonder witranden.
Probeert u eens de 30 verschillende tools en effecten uit de HP Design Gallery, zoals dierenogen bijwerken, printen in sepia
en bijwerken of de stapsgewijze instructies op het scherm om wenskaarten en uitnodigingen te maken.
1 Mobiele telefoon moet een Bluetooth® 'Zend', 'Print' of vergelijkbare functie hebben.
2 Mobiele telefoon moet een Bluetooth® 'Zend', 'Print' of vergelijkbare functie hebben.

Technische specificaties
Printtechnologie
Printsnelheid

Compatibele besturingssystemen
Minimum systeemeisen

Geheugen
Printertalen
Aanbevolen mediagewicht
Aanbevolen media
Mediaformaten
Papierverwerking
Mediaverwerking/invoer
Papierinvoerlade
Mediaverwerking/uitvoer
Voeding
Stroomverbruik
Interface en aansluitopties
Bedieningspaneel
Inbegrepen software
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

ENERGY STAR
Gebruiksduur supplies
Garantie

Bestelinformatie
Thermische HP inkjettechnologie
Documenttype
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier)

Concept
Standaard
Presentatie
Vanaf 28 seconden
Vanaf 50 seconden Vanaf 89 seconden
(met witranden,
(zonder witranden, (zonder witranden,
rechtstreeks
rechtstreeks
rechtstreeks
aangesloten)
aangesloten)
aangesloten)
Afhankelijk van het type en de printmodus – genoemde snelheden zijn gemiddelden. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk
van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het type foto's.
Windows Vista® (32-/64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 of hoger/32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5 of hoger; Linux (zie
http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* of hoger: Een Intel® Pentium® II, Celeron® of compatibele processor; 233-MHz
of hoger; 128 MB RAM (256 MB of meer aanbevolen); 10 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of internet; Internet Explorer
6 of hoger; USB-poort; Windows Vista®: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor; 512 MB RAM; 10 MB vrije
schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of internetverbinding; Internet Explorer; USB-poort; klaar voor Windows® 7. Meer informatie is
beschikbaar op: http://www.hp.com/go/windows7. Mogelijk is niet alle functionaliteit beschikbaar; Software voor Mac OS X
v10.4 en v10.5 is in de printer ingebouwd; Microsoft® Windows® XP (SP1 of hoger/32-bits) en Windows Vista®. Cd is niet
nodig. Mac OS v10.6 en Windows® 7 zijn te downloaden van het web.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 of hoger; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core™ Processor; 256 MB RAM; 500 MB vrije
schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of internetverbinding; USB-poort; Software voor Mac OS X v10.4 en v10.5 is in de printer
ingebouwd; Mac OS v10.6 en Windows® 7 zijn te downloaden van het web.
64 MB
HP PCL 3-GUI
HP fotopapier: tot 280 gr/m²
HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm en 13 x 18 cm
Standaard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Afwijkend OR afwijkende formaten: 100 x 150 mm, 130 x 180
mm, 100 x 300 mm
Invoerlade voor 20 vel en uitvoerlade voor 20 vel
Vellen: Maximaal 20, Kaarten: Maximaal 20
Standaard: 1
Maximaal 20
Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Extern
Max 11 Watt, max 10 Watt (tijdens printen), max 5 Watt (standby/powersave-modus), max 0,2 Watt
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, geheugenkaartslots, ingebouwd Bluetooth
12,14-cm display met drukgevoelig touchscreen (8,76-cm zichtbaar gebied), één knop (aan/uit)
Software is gratis te downloaden vanaf internet (niet inbegrepen)
Zonder verpakking: 252 x 117 x 134 mm, met verpakking: 300 x 165 x 203 mm
Zonder verpakking: 1,35 kg, met verpakking: 2,37 kg
Omgevingscondities: temperatuur, in bedrijf: 5 tot 40 °C; Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35 °C; relatieve
luchtvochtigheid, in bedrijf: 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid; Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80%
rel; Temperatuur, bij opslag:-30 tot 65 °C; Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid;
geluidsspecificaties volgens iso 9296: geluidskracht: 5,5 B(A)
Ja
Meer informatie over cartridgeopbrengst (pagina's en foto's) is beschikbaar op: www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

CC001A

HP Photosmart A646
mobiele printer met
Bluetooth, HP 110
drie-kleuren inktcartridge
(introductiecartridge), 13 x
18 cm
fotomediavoorbeelden,
installatiegids, boekje met
garantiebepalingen,
voeding en netsnoer
Accessoires

C6520A

HP USB-kabel 2.0 (a-b) 3 meter

Q6410A

HP Photosmart draagtas voor
fotoprinters

Q8504B

HP Photosmart metro-style
draagtas voor mobiele
fotoprinters

Q6264A

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

CC698A

HP Photosmart metro-style
draagtas voor mobiele
fotoprinters

Supplies
CB304AE

HP 110 drie-kleuren inktcartridge

Q8898AE

HP 110 serie fotopack, 140
vel/10 x 15 cm

Media
Q8696A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 25 vel, 13 x 18 cm
zonder rand

Q8691A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 25 vel, 10 x 15 cm
zonder rand

Q8008A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 60 vel, 10 x 15 cm
zonder rand

Service en support
UG060E HP Care Pack, Exchange
service op de volgende werkdag, 3
jaar
UG185E HP Care Pack, Exchange
service (standaard doorlooptijd), 3
jaar
UG233E HP Care Pack, Retour aan
depot, 3 jaar. (UG233E: alleen
Baltisch gebied, Griekenland, Polen,
Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische
Republiek, Slowakije, Hongarije.
UG060E/UG185E: Rest van Europa).
Een compleet overzicht van supplies, media en
accessoires is beschikbaar op de HP website:
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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