Mała drukarka fotograficzna HP
Photosmart A646

Ta łatwa w użyciu niewielka drukarka oferuje drukowanie, personalizowanie i udostępnianie
zdjęć — wyłącznie za pomocą wyjątkowo dużego ekranu HP TouchSmart. Umożliwia
drukowanie pełnowymiarowych zdjęć w formacie 13x18 cm z kart pamięci, komputera lub
bezpośrednio z telefonów komórkowych wyposażonych w technologię Bluetooth®1.

Niewielka drukarka fotograficzna HP Photosmart A646 jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą mieć swobodę
drukowania pełnowymiarowych zdjęć z wielu źródeł, a przy tym dodatkową przyjemność z ich personalizowania za pomocą
ramek, podpisów itd. na wyjątkowo dużym ekranie dotykowym.
Drukowanie, przeglądanie i personalizowanie za pomocą wyjątkowo dużego ekranu HP TouchSmart.
Ekran HP TouchSmart oferuje wygodną obsługę i łatwe drukowanie zdjęć profesjonalnej jakości. Intuicyjne funkcje i
wyjątkowo duży ekran dotykowy pozwalają przeglądać, edytować i drukować zdjęcia bez konieczności podłączania
urządzenia do komputera. Gdy wszystko jest tak proste, możliwości stają się olbrzymie. Za pomocą klawiatury ekranowej
można dodawać podpisy, a rysik pozwala rysować i pisać na zdjęciach. Jak podzielić się wspomnieniami z wakacji?
Obejrzeć zdjęcia w formie pokazu slajdów bezpośrednio na niezwykle dużym ekranie.
Drukowanie w najwygodniejszy sposób — nawet bezpośrednio z telefonów komórkowych wyposażonych w technologię
Bluetooth®2.
Swoboda drukowania w dowolnym miejscu — w domu, u przyjaciół lub na spotkaniu rodzinnym. Możliwość drukowania
zdjęć bezpośrednio z wszelkich telefonów komórkowych wyposażonych w techologię Bluetooth®2. Drukowanie zdjęć bez
komputera — bezpośrednio z kart pamięci, aparatów obsługujących standard PictBridge i napędów USB Flash.
Bezproblemowa instalacja przy podłączaniu drukarki do komputera biurkowego lub laptopa — oprogramowanie HP Quick
Install zapewnia automatyczną konfigurację, nie trzeba więc nic instalować z płyty CD.
Można uzyskać lepsze zdjęcia dzięki efektom artystycznym i funkcji drukowania w formacie 13x18 cm bez marginesów.
Można uzyskać lepsze zdjęcia dzięki całej bibliotece efektów artystycznych i narzędzi dostępnych na wyciągnięcie ręki.
Można także korzystać z ponad 300 efektów artystycznych, takich jak ramki i rysunki, a potem je drukować w dowolnym
formacie aż do 13x18 cm — z marginesami lub bez. Na wypróbowanie czeka 30 różnych narzędzi i efektów oferowanych
przez oprogramowanie HP Design Gallery, w tym korekcja koloru oczu zwierząt, drukowanie w sepii i retuszowanie, a także
projektowanie kart okolicznościowych i zaproszeń za pomocą łatwego w obsłudze kreatora.
1 Telefon komórkowy musi umożliwiać wysyłanie i drukowanie za pośrednictwem technologii Bluetooth® lub analogiczne funkcje.
2 Telefon komórkowy musi umożliwiać wysyłanie i drukowanie za pośrednictwem technologii Bluetooth® lub analogiczne funkcje.
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Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
wykorzystywanego oprogramowania i gęstości zdjęcia.
Windows Vista® (32-/64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (SP1 lub nowszy/32-bitowy); Mac OS X w wersji v10.4, v10.5 lub
nowszej; Linux (patrz http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* (dodatek SP1*) lub nowszy: Dowolny procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub inny
zgodny; 233 MHz lub szybszy; 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB lub więcej); 10 MB wolnego miejsca na dysku
twardym; Napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Internet Explorer 6 lub nowszy; Port USB; Windows Vista®:
procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 800 MHz; 512 MB RAM; 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd
CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Internet Explorer; Port USB; Dostosowany do systemu Windows® 7. Więcej
informacji można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/windows7. Niektóre funkcje mogą być niedostępne; w
drukarkę jest wbudowane oprogramowanie dla systemu Mac OS v10.4 i v10.5; Microsoft® Windows® XP (SP1 lub
nowszy/32-bitowy) oraz Windows Vista®. Płyta CD nie jest wymagana. Oprogramowanie dla systemu Mac OS v10.6 i
Windows® 7 można pobrać z Internetu.
Macintosh: Mac OS X w wersji v10.4, v10.5 lub nowszej; Procesor PowerPC G3, G4, G5 lub Intel® Core; 256 MB RAM;
500 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Port USB; W drukarkę jest
wbudowane oprogramowanie dla systemu Mac OS v10.4 i v10.5; oprogramowanie dla systemu Mac OS v10.6 i Windows® 7
można pobrać z Internetu.
64 MB
HP PCL 3 GUI
Papiery fotograficzne HP: do 280 g/m²
Papier HP Advanced Photo: 10 x 15 cm i 13 x 18 cm
Standardowo: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Nietypowe: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Podajnik na 20 ark., odbiornik na 20 ark.
Liczba arkuszy: Do 20, Karty: Do 20
Standardowo: 1
Do 20
Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Zewnętrzny
Maks. 11 W, maks. 10 W (aktywność), maks. 5 W (oczekiwanie/tryb oszczędzania energii), maks. 0,2 W
Port Hi-Speed USB 2.0, interfejs PictBridge, gniazda na karty pamięci, wbudowana technologia Bluetooth
Wyświetlacz o przekątnej 12,14 cm z rezystancyjnym ekranem dotykowym (obszar widoczności 8,76 cm), 1 przycisk (zasilanie)
Oprogramowanie dostępne do pobrania bezpłatnie przez Internet (nie wchodzi w skład zestawu)
Bez opakowania: 252 x 117 x 134 mm, w opakowaniu: 300 x 165 x 203 mm
Bez opakowania: 1,35 kg, w opakowaniu: 2,37 kg
Zakresy środowiskowe: temperatura pracy: od 5 to 40°C; Zalecana temperatura pracy: od 15 do 35°C; wilgotność podczas
pracy: wilgotność względna 5-95%; Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%; Temperatura
przechowywania:Od -30 do 65ºC; Wilgotność przechowywania: wilgotność względna 5-95%; poziom szumów wg iso 9296:
moc dźwięku: 5,5 B(A)
Tak
Informacje o wydajności wkładów (drukowanie zwykłych stron i zdjęć) oraz innych wkładach można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

CC001A

Niewielka drukarka HP
Photosmart A646 z
wbudowaną technologią
Bluetooth, trójkolorowy
wkład atramentowy HP 110
(wkład próbny), zestaw
nośników fotograficznych w
formacie 13x18 cm,
instrukcja uruchomienia,
karta gwarancyjna, zasilacz
i kabel zasilania
Akcesoria

C6520A

Przewód 2.0 (a-b) USB HP 3
metry

Q6410A

Walizka HP Photosmart na małe
drukarki

Q8504B

Etui HP Photosmart Metro Style na
małą drukarkę fotograficzną

Q6264A

Przewód HP USB o dużej
szybkości (1,8 m/6 stóp)

CC698A

Etui HP Photosmart Metro Style na
małą drukarkę fotograficzną

CB304AE

Trójkolorowy wkład atramentowy
HP 110

Q8898AE

Zestaw HP Photo Pack seria 110
— 140 arkuszy/10 x 15 cm

Materiały eksploatacyjne

Nośnik
Q8696A

Papier fotograficzny HP
Advanced, błyszczący — 25
arkuszy/13 x 18 cm bez
marginesów

Q8691A

Papier fotograficzny HP
Advanced, błyszczący — 25
arkuszy/10 x 15 cm bez
marginesów

Q8008A

Papier fotograficzny HP
Advanced błyszczący — 60
arkuszy/10 x 15 cm bez
marginesów

Serwis i wsparcie
UG060E pakiety serwisowe HP Care
Pack, serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3 lata
UG185E pakiety serwisowe HP Care
Pack, wymiana urządzenia (czas
standardowy), 3 lata
UG233E pakiety serwisowe HP Care
Pack, usługa w punkcie serwisowym
HP, 3 lata. (UG233E: tylko: kraje
bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja,
Europejskie Rynki Wschodzące,
Słowenia, Czechy, Słowacja, Węgry.
UG060E/UG185E: pozostałe kraje
europejskie).
Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych,
nośników i akcesoriów znajduje się na stronie
www.hp.com

http://www.hp.com.pl
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