Kompaktná fototlačiareň HP Photosmart
A646

Tlačte, personalizujte a zdieľajte vaše fotografie s touto jednoducho ovládateľnou kompaktnou
tlačiarňou - tlačte s extra-veľkou dotykovou obrazovkou HP TouchSmart. Tlačte fotografie s
rozmermi až 13 x 18 cm z pamäťovej karty, z počítača alebo priamo z mobilného telefónu s
technológiou Bluetooth®1.

Kompaktná fototlačiareň HP Photosmart A646 je navrhnutá pre každého, kto požaduje slobodu pri tlači fotografií s rozmerom
podľa výberu zo zdrojov, s pridaním zábavných personalizovaných okrajov, popisov a ešte viac s extra-veľkou dotykovou
obrazovkou.
Tlačte, prehliadajte a personalizujte vaše fotografie pomocou extra-veľkej obrazovky HP TouchSmart.
Vyskúšajte HP TouchSmart a vytlačte si kvalitné fotografie ako z fotolabu iba dotykom prsta. Prehliadajte, upravujte,
personalizujte a tlačte vaše fotografie – bez potreby pripájania sa k vášmu počítaču – pomocou intuitívnych ovládačov a
extra-veľkej dotykovej obrazovky. Sledujte, o koľko viac môžete spraviť vďaka tomu, že je všetko tak jednoduché Pridajte
popisy pomocou klávesnice na obrazovke alebo kreslite a píšte pomocou dotykového pera na hornú stranu fotografií. Čo tak
zdieľať zážitky z dovolenky? Prehliadajte fotografie ako prezentáciu na extra-veľkej obrazovke.
Tlačte tak, ako je to pre vás najjednoduchšie – dokonca aj priamo z mobilného telefónu s technológiou Bluetooth® 2.
Vychutnajte si slobodu tlače, ktorá sa vám dokonale prispôsobí – doma, v priateľovom dome alebo pri stretnutí s rodinou.
Tlačte fotografie priamo z mobilného telefónu s technológiou Bluetooth®2 alebo pozvite ostatných na tlač z ich zariadení.
Tlačte bez počítača priamo z pamäťovej karty, z fotoaparátov s rozhraním PictBridge alebo z USB kľúča. Získajte
bezproblémovú inštaláciu v prípade, že chcete pripojiť zariadenie k počítaču alebo notebooku HP Quick Install automaticky
nainštaluje zariadenie, takže nie je potrebná inštalácia softvéru z CD.
Zvýšte originálnosť svojich fotografií pomocou kreatívnych efektov a tlače v plnej veľkosti 13 x 18 cm.
Zvýšte originálnosť svojich fotografií pomocou celej zbierky kreatívnych efektov a nástrojov ovládaných niekoľkými dotykmi.
Ponúkame vám možnosť vybrať si z viac ako 300 kreatívnych prvkov, vrátane rámčekov a obrázkov ClipArt, a výsledok
potom vytlačiť v ľubovoľnej veľkosti – až do rozmerov 13 x 18 cm – s okrajmi alebo bez nich. Vyskúšajte 30 rôznych efektov
a nástrojov dostupných v galérii HP Design Gallery vrátane odstránenia efektu svetelného odrazu v zvieracích očiach, tlače v
tmavohnedých odtieňoch sépiovej farby a retušovania, a vytvárajte pohľadnice a pozvánky prostredníctvom pomocníka na
obrazovke v štýle krok za krokom.
1 Mobilný telefón musí obsahovať „Posielanie“, „Tlač“ cez Bluetooth® alebo ekvivalentné funkcie.
2 Mobilný telefón musí obsahovať „Posielanie“, „Tlač“ cez Bluetooth® alebo ekvivalentné funkcie.
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Termálna atramentová tlačiareň HP
Typ dokumentu
Farebné fotografie 10 x 15 cm
(fotografický papier)

CC001A
Koncept
S rýchlosťou až 28
sekúnd (s okrajom,
priame zapojenie)

Bežná
Najvyššia
S rýchlosťou už za S rýchlosťou už za
50 sekúnd (bez
89 sekúnd (bez
okraja, priame
okraja, priame
pripojenie)
pripojenie)
Približné hodnoty, závisia od typu a režimu tlače. Skutočná rýchlosť závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru a hustoty
fotografie.
Windows Vista® (32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší/32-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5 alebo novšia
verzia; Linux (viď http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* alebo novší: Akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo
kompatibilný; 233 MHz alebo rýchlejší; 128 MB RAM (odporúča sa aspoň 256 MB); 10 MB miesta na pevnom disku;
CD-ROM/DVD alebo internet; Internet Explorer 6 alebo novší; port USB; Windows Vista®: Procesor 800 MHz 32-bitov (x86)
alebo 64-bitov (x64); 512 MB RAM; 10 MB miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie;
Internet Explorer; port USB; Pripravené na systém Windows® 7. Ďalšie informácie nájdete na
http://www.hp.com/go/windows7. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné; softvér je uložený v tlačiarni pre systém Mac OS X
v10.4 a v10.5; Microsoft® Windows® XP (SP1 alebo novší/32-bitový) a Windows Vista®. Nie je potrebný disk CD. Mac OS
v10.6 a Windows® 7 je možné stiahnuť z internetu.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 alebo novšia verzia; Procesor PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core; 256 MB RAM;
500 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM/DVD alebo internetové pripojenie; port USB; softvér je uložený v
tlačiarni pre systém Mac OS X v10.4 a v10.5; Mac OS v10.6 a Windows® 7 je možné stiahnuť z internetu.
64 MB
HP PCL 3 GUI
fotopapiere HP: až 280 g/m²
Fotografický papier HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm a 13 x 18 cm
Štandardné: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Vlastné: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Vstupný zásobník na 20 listov, výstupný zásobník na 20 listov
Hárky: Až 20, Karty: Až 20
Štandardné: 1
Až 20
Vstupné napätie 100 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), Externé
Maximálne 11 wattov, maximálne 10 wattov (aktívna), maximálne 5 wattov (pohotovostný/úsporný režim), maximálne 0,2
wattov
Vysokorýchlostné USB 2.0, PictBridge, slot na pamäťové karty, zabudovaný Bluetooth
12,14 cm displej s odolnou dotykovou obrazovkou (8,76 cm oblasť sledovania), jedno tlačidlo (Napájanie)
Softvér si môžete stiahnuť zdarma z internetu (nie je súčasťou dodávky)
Bez balenia: 252 x 117 x 134 mm, balené: 300 x 165 x 203 mm
Bez balenia: 1,35 kg, balené: 2,37 kg
Rozsahy parametrov prostredia: prevádzková teplota: 5 až 40 °C; Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 35 °C;
prevádzková vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti; Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti;
Skladovacia teplota:-30 až 65 °C; Skladovacia vlhkosť: 5 až 95 % relatívnej vlhkosti; úroveň hluku podľa iso 9296: akustický
výkon: 5,5 B(A)
Áno
Informácie o počte vytlačených strán a fotografií a o iných možnostiach kazety sú na wwww.hp.com/go/learnaboutsupplies
Štandardná obmedzená záruka jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

Kompaktná tlačiareň HP
Photosmart A646 s
Bluetooth, kazeta s tromi
atramentmi HP 110
(zavádzacia kazeta),
súprava fotografických
médií 13 x 18 cm,
sprievodca nastavením,
záručný list, napájanie a
kábel.
Príslušenstvo

C6520A

HP kábel USB 2.0 (a-b) 3 metre

Q6410A

Transportný obal na kompaktné
tlačiarne HP Photosmart

Q8504B

Transportný obal na kompaktné
fotografické tlačiarne HP
Photosmart v štýle metro

Q6264A

Vysokorýchlostný USB kábel HP
(1,8 m)

CC698A

Transportný obal na kompaktné
fotografické tlačiarne HP
Photosmart v štýle metro

CB304AE

Trojfarebná atramentová tlačová
kazeta HP 110

Q8898AE

Rad balíčkov HP 110 Photo Pack
– 140 listov/10 x 15 cm

Q8696A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -25 listov/13 x 18
cm, bez okrajov

Q8691A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -25 listov/10 x 15
cm, bez okrajov

Q8008A

Zdokonalený lesklý fotografický
papier HP Advanced Glossy
Photo Paper -60 listov/10 x 15
cm, bez okrajov

Doplnky

Médiá

Služby a podpora
UG060E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG185E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG233E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky. (UG232E: len Baltické
krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko,
krajiny EEM, Slovinsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko.
UG060E/UG185E: Zvyšok Európy).
Pre úplný zoznam spotrebného tovaru, médií a
príslušenstva navštívte webstránku HP na
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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