HP Photosmart A646 kompakt
fotoskrivare

Skriv ut, anpassa och visa foton på denna lättanvända och kompakta skrivare – komplett med
extra stor HP TouchSmart-skärm. Skriv ut 13 x 18 cm foton i full storlek från minneskort, från en
PC eller direkt från en Bluetooth®-beredd mobiltelefon1.

HP Photosmart A646 kompakt fotoskrivare är utformad för alla som vill ha frihet att skriva ut foton i full storlek från olika
källor och dessutom göra fotona personliga med ramar, bildtexter m.m. via den extra stora pekskärmen.
Skriv ut, visa och anpassa dina foton med hjälp av den extra stora HP TouchSmart-skärmen.
Använd HP TouchSmart och skriv ut foton av fotolabbkvalitet på din egen skrivare. Visa, redigera, anpassa och skriv ut dina
foton – utan att du behöver ansluta skrivaren till din PC – med de intuitiva reglagen och den extra stora pekskärmen. Se hur
mycket mer du kan göra när det är så här enkelt. Lägg till bildtexter med tangentbordet på skärmen eller rita och skriv på
fotona med pennan. Vill du dela med dig av semesterminnen? Visa dina foton som ett bildspel, direkt på den extra stora
skärmen.
Skriv ut på det sätt som är enklast för dig – även direkt från din Bluetooth®-beredda mobiltelefon 2.
Njut av friheten att kunna skriva ut där det passar dig – hemma, hos en kompis eller vid familjesammankomster. Skriv ut foton
direkt från din Bluetooth®-beredda mobiltelefon2 eller låt andra skriva ut från sina telefoner. Skriv ut utan en PC direkt från
minneskort, PictBridge-beredda kameror eller USB-pennor. Installera utan krångel när du vill ansluta skrivaren till din PC eller
bärbara dator – HP Quick Install sköter allt automatiskt utan att du behöver installera programvara från en CD.
Gör mer av dina foton med kreativa effekter och utskrifter i fullstorlek (13 x 18 cm).
Få ut mer av dina foton med direkt tillgång till ett helt bibliotek av kreativa effekter och verktyg. Välj bland över 300 kreativa
alternativ inklusive ramar och clip art och skriv ut i vilken storlek du vill – ända upp till 13 x 18 cm – utfallande eller med vit
kant. Prova dina färdigheter med de 30 olika verktygen och effekterna i HP Design Gallery, inklusive korrigering av reflexer i
djurögon, utskrifter i sepia och retuschering och möjligheten att skapa gratulationskort och inbjudningar med hjälp av
steg-för-steg-anvisningar på skärmen.
1 Mobiltelefonen måste ha en Bluetooth®-funktion för “Skicka”, “Skriv ut” eller motsvarande.
2 Mobiltelefonen måste ha en Bluetooth®-funktion för “Skicka”, “Skriv ut” eller motsvarande.

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik
Utskriftshastighet

Passar följande operativsystem
Lägsta systemkrav

Minne
Skrivarspråk
Rekommenderad materialvikt
Rekommenderade medier
Mediestorlekar
Pappershantering
Mediehantering/inmatning
Pappersmagasin
Mediehantering/utmatning
Strömförsörjningskrav
Strömförbrukning
Gränssnitt och anslutningar
Kontrollpanel
Medföljande program
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
HP bläckstråleskrivare
Dokumenttyp
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)

Utkast
Normal
Hög kvalitet
På bara 28 sek (med
På bara 50 sek
På bara 89 sek
kant,
(utfallande,
(utfallande,
direktanslutning)
direktanslutning)
direktanslutning)
Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och
fotodensitet.
Windows Vista® (32/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senare/32-bitars); Mac OS X v10.4, v10.5 eller senare;
Linux (se http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* eller senare: Valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor; 233
MHz eller kraftfullare; 128 MB RAM (256 MB eller mer rekommenderas); 10 MB hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD eller Internet;
Internet Explorer 6 eller senare; USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor; 512 MB
RAM; 10 MB hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-enhet eller Internet-anslutning; Internet Explorer; USB-port; Windows®
7-förberedd. Gå till http://www.hp.com/go/windows7 för ytterligare information. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga;
programvaran är inbyggd i skrivaren för Mac OS v10.4 och v10.5; Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senare/32-bitars) och
Windows Vista®. Ingen CD behövs. Mac OS v10.6 och Windows® 7 kan laddas ned via webben.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 eller senare; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 500 MB
tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-enhet eller Internet-anslutning; USB-port; programvaran är inbyggd i skrivaren för
Mac OS v10.4 och v10.5; Mac OS v10.6 och Windows® 7 kan laddas ned via webben.
64 MB
HP PCL 3 GUI
HP fotopapper: upp till 280 g/m²
HP Advanced fotopapper: 10 x 15 cm och 13 x 18 cm
Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Anpassade: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Pappersmagasin för 20 ark och utmatningsfack för 20 ark
Ark: Upp till 20, Kort: Upp till 20
Standard: 1
Upp till 20
Inspänning 100-240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Extern
Max. 11 W, max. 10 W (aktiv), max. 5 W (vänteläge/energisparläge), max. 0,2 W
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, minneskortsplatser, inbyggt Bluetooth
12,14 cm bildskärm med motståndskraftig pekskärm (8,76 cm visningsyta), en knapp (ström)
Programvara kan laddas ned kostnadsfritt via Internet (medföljer inte)
Utan emballage: 252 x 117 x 134 mm, med emballage: 300 x 165 x 203 mm
Utan emballage: 1,35 kg, med emballage: 2,37 kg
Miljökrav: drifttemperatur: 5 till 40 ºC; Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 ºC; luftfuktighet vid drift: 5 till 95 % relativ
luftfuktighet; Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; Förvaringstemperatur:-30 till 65 ºC;
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet; ljudnivåer enligt iso 9296: ljudstyrka: 5,5 B(A)
Ja
För information om antal sidor/foton per patron samt information om alternativa patroner, se
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

CC001A

HP Photosmart A646
kompakt fotoskrivare med
Bluetooth, HP 110 trefärgs
bläckpatron
(introduktionspatron), paket
med 13 x 18 cm
fotopapper,
installationshandbok,
garantibroschyr,
nätaggregat och sladd
Tillbehör

C6520A

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

Q6410A

HP Photosmart väska för
kompakta skrivare

Q8504B

HP Photosmart Metro Style väska
för kompakta fotoskrivare

Q6264A

HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8
m)

CC698A

HP Photosmart Metro Style väska
för kompakta fotoskrivare

Förbrukningsartiklar
CB304AE

HP 110 trefärgs bläckpatron

Q8898AE

HP 110-serien fotopaket - 140
ark/10 x 15 cm

Medier
Q8696A

HP Advanced glättat fotopapper 25 ark/13 x 18 cm utfallande

Q8691A

HP Advanced glättat fotopapper 25 ark/10 x 15 cm utfallande

Q8008A

HP Advanced glättat fotopapper 60 ark/10 x 15 cm utfallande

Service och Support
UG060E HP Care Pack, service med
utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG185E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG233E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG233E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet,
EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien,
Ungern. UG060E/UG185E: Övriga
Europa).
För en fullständig lista över
förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se
HP:s webbplats vid http://www.hp.com

http://www.hp.com
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