HP Photosmart A646 kompakt fotoskriver

Skriv ut, tilpass og del fotografiene dine med denne brukervennlige kompaktskriveren – komplett
med ekstra stor HP TouchSmart-skjerm. Skriv ut 13 x 18 cm fotografier i full størrelse fra
minnekort, fra en PC eller direkte fra Bluetooth®-aktiverte mobiltelefoner1.

HP Photosmart A646 kompakt fotoskriver er utformet for den som vil ha frihet til å skrive ut fotografier i full størrelse fra en
rekke kilder og i tillegg ha mulighet til å tilpasse med kantlinjer, bildetekster og mer via den ekstra store berøringsskjermen.
Skriv ut, vis og tilpass fotografiene dine ved å bruke den ekstra store HP TouchSmart-skjermen.
Få HP TouchSmart-erfaring, og få fotoutskrift med laboratoriekvalitet like for hånden. Vis, rediger, tilpass og skriv ut fotografier
– uten å måtte koble til en PC – med de intuitive kontrollene og den ekstra store berøringsskjermen. Se hvor mye mer du kan
gjøre når det er enkelt. Legg til bildetekster med skjermtastaturet, eller tegn og skriv oppå fotografiene med styluspennen. Vil
du dele fritidsminner med andre? Vis fotografiene dine som lysbildefremvisning, direkte på den ekstra store skjermen.
Skriv ut slik det er enklest for deg – også direkte fra en Bluetooth®-aktivert mobiltelefon 2.
Opplev friheten med å skrive ut slik det passer deg best – hjemme, hjemme hos venner eller under familietreff. Skriv ut
fotografier direkte fra din Bluetooth®-aktiverte mobiltelefon2, eller inviter andre til å skrive ut fra sine. Utskrift uten å bruke PC,
direkte fra minnekort, fra PictBridge-aktiverte kameraer eller fra USB-penner. Få problemfri installasjon når du vil koble til den
stasjonære eller bærbare PCen din – HP Quick Install konfigurerer automatisk, så du trenger ikke installere programvare fra en
CD.
Få mer ut av fotografiene med kreative effekter og utskrift i full 13 x 18 cm størrelse.
Få mer ut av fotografiene med et helt bibliotek med kreative effekter og verktøy. Velg fra mer enn 300 kreative elementer,
inkludert rammer og clipart, og skriv deretter ut i hvilken som helst størrelse – helt opp til 13 x 18 cm – med eller uten
kantlinjer. Prøv de mer enn 30 forskjellige verktøyene og effektene som er tilgjengelig fra HP Designgalleri, inkludert fjerning
av kjæledyrøyne, utskrift i bruntoner og retusjering, og lag hilsningskort og invitasjoner med detaljert hjelp på skjermen.
1 Mobiltelefonen må ha en Bluetooth®-funksjon for å sende eller skrive ut eller lignende funksjon.
2 Mobiltelefonen må ha en Bluetooth®-funksjon for å sende eller skrive ut eller lignende funksjon.
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Bestillingsinformasjon

HP termisk blekkskriver
Dokumenttype
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir)

Utkast
Normal
Beste
Så raskt som 28 sek.
Så raskt som 50 sek. Så raskt som 89 sek.
(med kanter,
(uten kanter,
(uten kanter,
direktetilkoblet)
direktetilkoblet)
direktetilkoblet)
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
fototetthet.
Windows Vista® (32-/64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere / 32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5 eller høyere;
Linux (se http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* eller høyere: en Intel® Pentium® II- eller Celeron®-prosessor eller kompatibel
prosessor; 233 MHz eller høyere; 128 MB minne (256 MB eller mer anbefales); 10 MB harddiskplass; CD-ROM/DVD eller
Internett; Internet Explorer 6 eller høyere; USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor; 512
MB minne; 10 MB harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; Internet Explorer; USB-port; Klar for Windows®
7. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/windows7. Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige; programvare er
innebygd i skriveren for Mac OS X v10.4 og v10.5; Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere / 32-bits) og Windows Vista®.
Ingen CD nødvendig. Mac OS v10.6 og Windows® 7 er tilgjengelig via webnedlasting.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 eller høyere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 256 MB minne; 500 MB
ledig harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; USB-port; programvare er innebygd i skriveren for Mac OS X
v10.4 og v10.5; Mac OS v10.6 og Windows® 7 er tilgjengelig via webnedlasting.
64 MB
HP PCL 3 GUI
HP fotopapir: opptil 280 g/m²
HP Advanced fotopapir: 10 x 15 cm og 13 x 18 cm
Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Egendefinert: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
20-arks innskuff og 20-arks utskuff
Ark: Opptil 20, Kort: Opptil 20
Standard: 1
Opptil 20
Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Ekstern
11 W maksimum, 10 W maksimum (aktiv), 5 W maksimum (ventemodus/strømsparing), 0,2 W maksimum
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, minnekortspor, innebygd Bluetooth
12,14 cm skjerm med resistiv berøringsskjerm (8,76 cm visningsområde), én knapp (strøm)
Programvare tilgjengelig for gratis nedlasting via Internett (ikke inkludert)
Uten emballasje: 252 x 117 x 134 mm, med emballasje: 300 x 165 x 203 mm
Uten emballasje: 1,35 kg, med emballasje: 2,37 kg
Miljøkrav: temperatur ved drift: 5 til 40 °C; Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 °C; fuktighet ved drift: 5 til 95 % RF; Anbefalt
fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF; Lagringstemperatur:-30 til 65 ºC; Fuktighet ved lagring: 5 til 95 % RF; støynivå iht. iso 9296:
lydstyrke: 5,5 B(A)
Ja
Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies angående side- og fotokapasitet og andre kassettalternativer
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

CC001A

HP Photosmart A646
kompaktskriver med
Bluetooth, HP 110 trefargers
blekkpatron
(introduksjonspatron),
prøver på 13 x 18 cm
fotopapirsett,
oppsettveiledning,
strømforsyning og
strømledning
Tilbehør

C6520A

HP USB-kabel 2,0 (a-b) 3 meter

Q6410A

HP Photosmart bæreveske for
Compact-skrivere

Q8504B

HP Photosmart Metro Style
bæreveske for kompakte
fotoskrivere

Q6264A

HP USB høyhastighetskabel (6
fot./1,8 m)

CC698A

HP Photosmart Metro Style
bæreveske for kompakte
fotoskrivere

Rekvisita
CB304AE

HP 110 trefargers blekkpatron

Q8898AE

HP 110-serien, fotopakke, 140
ark / 10 x 15 cm

Q8696A

HP Advanced glanset fotopapir,
25 ark / 13 x 18 cm kantløs

Q8691A

HP Advanced glanset fotopapir,
25 ark / 10 x 15 cm kantløs

Q8008A

HP Advanced glanset fotopapir,
60 ark / 10 x 15 cm kantløs

Medier

Service og support
UG060E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG185E HP Care Pack,
Utskiftingsservice (vanlig
behandlingstid), 3 år
UG233E HP Care Pack, Retur til
depot-service, 3 år. (UG233E: bare
Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM,
Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG060E/UG185E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita,
medier og tilbehør på HPs nettsted
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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