Impressora fotográfica HP Photosmart
A646 compacta

Imprima, personalize e partilhe as suas fotos com esta impressora compacta fácil de usar –
complete com o ecrã HP TouchSmart extra grande. Imprima fotos 13 x 18 cm a partir do cartão
de memória, do PC ou directamente de telemóvel com Bluetooth® 1.

A impressora fotográfica compacta HP Photosmart A646 foi concebida para qualquer pessoa que deseja liberdade de
imprimir fotos a partir de várias origens, com a diversão adicional de personalizar com margens, legendas através do ecrã
táctil extra grande.
Imprima, veja e personalize as suas fotos com o ecrã HP TouchSmart extra grande.
Obtenha a experiência HP TouchSmart e tenha a impressão profissional na ponta dos dedos. Veja, edite, personalize e
imprima as suas fotos – sem ter de ligar ao PC – usando os controlos intuitivos e ecrã táctil extra grande. Veja o muito mais
que pode fazer e o quanto é fácil. Adicione legendas usando o teclado no ecrã e desenhe ou escreva por cima de fotos com
a caneta. Quer partilhar memórias de férias? Veja as suas fotos como apresentações, imediatamente no ecrã extra grande.
Imprima onde for mais fácil – mesmo directamente do telemóvel com Bluetooth® 2.
Desfrute da liberdade de imprimir onde for melhor – em casa, em casa de um amigo ou familiar. Imprima fotos directamente
de telemóvel com Bluetooth®2 ou convide outros a imprimir dos seus. Imprima sem PC directamente do cartão de memória,
de câmaras com PictBridge ou canetas USB. Instalação sem confusão quando quiser ligar ao PC ou portátil – o HP Quick
Install configura automaticamente para que não tenha de instalar software com CD.
Faça mais das suas fotos com efeitos criativos e impressão em tamanho completo de 13 x 18 cm.
Obtenha mais das suas fotos com uma biblioteca completa de efeitos criativos e ferramentas à sua disposição. Escolha entre
mais de 300 elementos criativos incluindo molduras e clip art, e depois imprima-os no tamanho que quiser – até 13 x 18 cm
– com ou sem margens. Experimente as 30 diferentes ferramentas e efeitos disponíveis na HP Design Gallery incluindo
arranjo dos olhos de animais, impressão em sépia e retoque, e crie cartões e convientes com o ecrã de ajuda passo-a-passo.
1 O telemóvel tem de ter uma função “Enviar”, “Imprimir” Bluetooth® ou equivalente.
2 O telemóvel tem de ter uma função “Enviar”, “Imprimir” Bluetooth® ou equivalente.
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ENERGY STAR
Duração dos consumíveis
Garantia

Jacto de Tinta Térmico HP
Tipo de documento
Fotografia a cores 10 x 15 cm (papel
fotográfico)

Rascunho
Normal
Melhorado
Em apenas 28 seg.
Em apenas 50 seg. Em apenas 89 seg.
(com margem,
(sem margem,
(sem margem,
ligação directa)
ligação directa)
ligação directa)
Consoante o tipo e modo de impressão e valores aproximados. A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema,
do programa de software e da densidade da fotografia.
Windows Vista® (32 e 64-bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 ou superior/32 bits); Mac OS X v10.4, v10.5 ou posterior; Linux
(consulte http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* ou superior: Qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível;
233 MHz ou superior; 128 MB de RAM (recomendamos 256 MB ou superior); 10 MB de espaço em disco; CD-ROM/DVD ou
Internet; Internet Explorer 6 ou superior; porta USB; Windows Vista®: processador a 800 MHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits
(x64); 512 MB de RAM; 10 MB de espaço em disco; Unidade CD-ROM/DVD ou ligação à Internet; Internet Explorer; porta
USB; Preparado para Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site http://www.hp.com/go/windows7. Algumas
funções podem não estar disponíveis; software integrado na impressora para Mac OS X v10.4 e v10.5; Microsoft® Windows®
XP (SP1 ou superior/32 bits) e Windows Vista®. Não é necessário CD. Mac OS v10.6 e Windows® 7 disponíveis via
transferência web.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 ou posterior; Processador PowerPC G3, G4, G5, ou Intel® Core; 256 MB de RAM; 500
MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade CD-ROM/DVD ou ligação à Internet; porta USB; software integrado na
impressora para Mac OS X v10.4 e v10.5; Mac OS v10.6 e Windows® 7 disponíveis via transferência web.
64 MB
HP PCL 3 GUI
Papéis HP para fotografia: até 280 g/m²
Papel HP Advanced para fotografia: 10 x 15 cm e 13 x 18 cm
Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Personalizado: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Tab. entrada p/ 20 folhas, tab. saída p/ 20 folhas
Folhas: De até 20, Postais: De até 20
Standard: 1
De até 20
Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)., Externo
11 watts no máximo, 10 watts no máximo (activa), 5 watts no máximo (modo de poupança de energia), 0,2 watts no máximo
USB Hi-Speed 2.0, PictBridge, slots de cartão de memória, Bluetooth incorporado
Ecrã com 12,14 cm com ecrã táctil resistente (área de visualização 8,76 cm), um botão (Ligar)
Software disponível para transferência via Internet (não incluído)
Fora da caixa: 252 x 117 x 134 mm, na caixa: 300 x 165 x 203 mm
Fora da caixa: 1,35 kg , na caixa: 2,37 kg
Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 5 a 40 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 35° C;
humidade de funcionamento: 5 a 95% de humidade relativa; Humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR;
Temperatura de armazenamento:-30 a 65° C; Humidade de armazenamento: 5 a 95% de humidade relativa; níveis de ruído
conforme a iso 9296: potência sonora: 5,5 B(A)
Sim
Para obter dados sobre o rendimento de páginas e fotos e outras opções, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o
país e a legislação local.

CC001A

Impressora compacta HP
Photosmart A646 com
Bluetooth, Tinteiro Inkjet
tricolor HP 110 (tinteiro
introdutório), kit de suporte
fotográfico com 13 x 18
cm, guia instalação, folheto
de garantia, fonte e cabo
de alimentação

C6520A

Cabo USB HP 2,0 (a-b) 3 metros

Q6410A

Estojo de transporte Photosmart
HP para impressoras compactas

Q8504B

Estojo de transporte estilo Metro
Photosmart HP para impressoras
fotográficas compactas

Acessórios

Q6264A

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

CC698A

Estojo de transporte estilo Metro
Photosmart HP para impressoras
fotográficas compactas

Consumíveis
CB304AE

Tinteiro Tricolor HP 110 para
impressão a jacto de tinta

Q8898AE

Conjunto para fotografia série HP
110-140 folhas/10 x 15 cm

Q8696A

Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-25 folhas/13 x 18 cm
sem margens

Q8691A

Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-25 folhas/10 x 15 cm
sem margens

Q8008A

Papel para fotografia lustroso HP
Advanced-60 folhas/10 x 15 cm
sem margens

Suportes

Serviço e Suporte
UG060E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição no Dia Útil
Seguinte, 3 anos
UG185E Pacote de Assistência HP,
Serviço de Substituição (tempo total
standard de prestação do serviço), 3
anos
UG233E Pacote de Assistência HP,
serviço de Devolução ao Armazém, 3
anos (UG233E: somente países
Bálticos, Grécia, Polónia, Turquia,
EEM, Eslovénia, Republica Checa,
Eslováquia, Hungria.
UG060E/UG185E: resto da Europa).
Para obter uma lista completa de consumíveis,
suportes e acessórios, consulte a página Web
da HP em http://www.hp.com

http://www.hp.com
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