HP Photosmart A646 Küçük Fotoğraf
Yazıcısı

Bu kolay kullanılan, ekstra geniş HP TouchSmart ekranlı küçük yazıcıyla fotoğraflarınızı basın,
kişiselleştirin ve paylaşın. Bellek kartından, bilgisayarınızdan veya doğrudan Bluetooth® özellikli
mobil telefonunuzdan1 tam boyutlu 13 x 18 cm fotoğraf basın.

HP Photosmart A646 Küçük Fotoğraf Yazıcısı, ekstra geniş dokunmatik ekranı kullanarak çeşitli kaynaklardan tam boyutlu
fotoğrafları kenarlıklar, başlıklar ve daha pek çok şeyle kişiselleştirerek eğlenceli bir şekilde basma özgürlüğünü yaşamak
isteyen herkes için tasarlanmıştır.
Ekstra geniş HP TouchSmart ekranı kullanarak fotoğraflarınızın önizlemesini yapın, görüntüleyin ve kişiselleştirin.
HP TouchSmart deneyimini yaşayın, laboratuar kalitesinde fotoğraf basma işlemini basitleştirin. Yenilikçi denetimleri ve ekstra
geniş dokunmatik ekranı kullanarak bilgisayarınıza bağlanmak zorunda kalmadan fotoğraflarınızı görüntüleyin, düzenleyin,
kişiselleştirin ve basın. Bu kadar basit şekilde daha neler yapabileceğinizi öğrenin. Ekran klavyesini kullanarak başlıklar
ekleyin veya ekran kalemini kullanarak fotoğrafların üzerine çizim yapın ve yazın. Tatil anılarınızı paylaşmak mı istiyorsunuz?
Fotoğraflarınızı ekstra geniş ekranda slayt gösterisi olarak görüntüleyin.
Baskılarınızı size en kolay gelen şekilde, hatta doğrudan Bluetooth® özellikli mobil telefonunuzdan yapın 2.
Evde, arkadaşınızın evinde veya aile toplantılarında size en uygun baskıyı yapabilme özgürlüğünün keyfine varın. Doğrudan
Bluetooth® özellikli mobil telefonunuzdan2 fotoğraf basın veya başkalarını kendi aygıtlarından basmaya davet edin.
Doğrudan bellek kartından, PictBridge özellikli kameralardan veya USB kalemlerden, bilgisayarsız şekilde baskı yapın.
Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza bağlanmak istediğinizde sorunsuz bir kurulum yaşayın. HP Quick Install, CD'den
yazılım yükleme zorunluluğu olmadan otomatik olarak kurulumunuzu yapar.
Yaratıcı efektler ve tam boyutlu 13 x 18 cm baskı ile fotoğraflarınızdan daha fazlasını elde edin.
Tam bir yaratıcı efekt kitaplığı ve parmak uçlarınızdaki araçlarla fotoğraflarınızdan daha fazlasını elde edin. Kenarlıklar ve
klip art içeren 300'den fazla yaratıcı öğe arasından seçim yapın ve kenarlıklı veya kenarlıksız 13 x 18 cm'ye kadar
istediğiniz boyutlarda yazdırın. Pet gözü giderimi, sepya baskı ve rötuş dahil HP Design Gallery'de bulunan 30 farklı araç ve
efektle denemeler yapın ve adım adım ekran üzerinde yardım ile tebrik kartları ve davetiyeler oluşturun.
1 Mobil telefonda Bluetooth® “Gönder”, “Yazdır” veya eşdeğeri özellik bulunmalıdır.
2 Mobil telefonda Bluetooth® “Gönder”, “Yazdır” veya eşdeğeri özellik bulunmalıdır.
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Sipariş bilgileri
HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Belge tipi
10 x 15 cm renkli fotoğraf (fotoğraf
kağıdı)

CC001A
Taslak
28 saniye kadar kısa
bir sürede (kenarlıklı,
doğrudan bağlantı)

Normal
Best
50 saniye kadar kısa 89 saniye kadar kısa
bir sürede
bir sürede
(kenarlıksız,
(kenarlıksız,
doğrudan bağlantı) doğrudan bağlantı)
Belge tipine ve baskı moduna bağlı yaklaşık rakamlar. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına ve fotoğraf
yoğunluğuna bağlı olarak değişir.
Windows Vista® (32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 veya üstü/32 bit); Mac OS X v10.4, v10.5 veya üstü; Linux (bkz.
http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* veya üstü: Intel® Pentium® II, Celeron® veya uyumlu işlemci; 233 MHz veya üstü;
128 MB RAM (256 MB veya sonrası önerilir); 10 MB sabit disk alanı; CD-ROM/DVD veya Internet; Internet Explorer 6 veya üstü;
USB bağlantı noktası; Windows Vista®: 800 MHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci; 512 MB RAM; 10 MB sabit disk alanı;
CD-ROM/DVD sürücüsü veya Internet bağlantısı; Internet Explorer; USB bağlantı noktası; Windows® 7'ye hazır. Daha fazla bilgi
için http://www.hp.com/go/windows7 adresini ziyaret edin. Bazı özellikler kullanılamayabilir; Mac OS X v10.4 ve v10.5 için
yazılım yazıcıda dahil edilmiştir; Microsoft® Windows® XP (SP1 veya üstü/32 bit) ve Windows Vista®. CD gerekmez. Mac OS
v10.6 ve Windows® 7 Web'den yükleme ile edinilebilir.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 veya üstü; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 256 MB RAM; 500 MB boş
sabit disk alanı; CD-ROM/DVD sürücüsü veya Internet bağlantısı; USB bağlantı noktası; Mac OS X v10.4 ve v10.5 için yazılım
yazıcıda dahil edilmiştir; Mac OS v10.6 ve Windows® 7 Web'den yükleme ile edinilebilir.
64 MB
HP PCL 3 GUI
HP fotoğraf kağıtları: En fazla 280 g/m²
HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı: 10 x 15 cm ve 13 x 18 cm
Standart: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Özel: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
20 yapraklık giriş tepsisi, 20 yapraklık çıktı tepsisi
Yaprak: 20'ye kadar, Kart: 20'ye kadar
Standart: 1
20'ye kadar
Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3Hz), Harici
Azami 11 vat (kapalıyken), azami 10 vat (çalışırken), azami 5 vat (beklerken/güç tasarrufu), azami 0,2 vat
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, Bellek kartı yuvaları, dahili Bluetooth
12,14 cm, dayanıklı dokunmatik ekran (8,76 cm görüntüleme alanı), tek düğme (Güç)
Ücretsiz olarak Internet'ten yüklenebilecek yazılım (dahil değildir)
Ambalajdan çıkarıldığında: 252 x 117 x 134 mm, ambalajlı: 300 x 165 x 203 mm
Ambalajdan çıkarıldığında: 1,35 kg, ambalajlı: 2,37 kg
Çevre koşulları: çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40º C; Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 35º C; çalıştırma nemi: % 5 - 95 RH; Önerilen
çalışma ortamı nemi: % 20 - 80 BN; Depolama sıcaklığı:-30 - 65º C; Depolama nemi: % 5 - 95 RH; iso 9296 uyarınca gürültü
düzeyi: ses gücü: 5,5 B(A)
Evet
Baskı kapasitesi ve diğer kartuş seçenekleri hakkında bilgi için: www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Standart bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı
olarak değişir.

Bluetooth özellikli HP
Photosmart A646 Küçük
Yazıcı, HP 110 Üç Renkli
Mürekkep Kartuşu (tanıtım
kartuşu), 13 x 18 cm
fotoğraf ortamı seti, kurulum
kılavuzu, garanti kitapçığı,
güç kaynağı ve kablosu
Aksesuarlar

C6520A

HP USB Kablo 2.0 (a-b) 3 metre

Q6410A

Küçük Yazıcılar için HP
Photosmart Taşıma Çantası

Q8504B

HP Photosmart Küçük Fotoğraf
Yazıcıları için Metro Stili Taşıma
Çantası

Q6264A

HP Yks Hız USB Kablosu (6
ft./1,8 m)

CC698A

HP Photosmart Küçük Fotoğraf
Yazıcıları için Metro Stili Taşıma
Çantası

Sarf Malzemeleri
CB304AE

HP 110 Üç Renkli Mürekkep
Püskürtmeli Baskı Kartuşu

Q8898AE

HP 110 Serisi Fotoğraf Paketi-140
yaprak/10 x 15 cm

Ortam
Q8696A

HP Avantajlı Parlak Fotoğraf
Kağıdı-25 yaprak/13 x 18 cm
kenar boşluksuz

Q8691A

HP Avantajlı Parlak Fotoğraf
Kağıdı-25 yaprak/10 x 15 cm
kenar boşluksuz

Q8008A

HP Avantajlı Parlak Fotoğraf
Kağıdı-60 yaprak/10 x 15 cm
kenar boşluksuz

Servis ve Destek
UG060E HP Bakım Paketi, Ertesi İş
Günü Değiştirme Hizmeti, 3 yıl
UG185E HP Bakım Paketi, Değiştirme
Hizmeti (standart iade süresi), 3 yıl
UG233E HP Bakım Paketi, Depoya
İade hizmeti, 3 yıl (UG232E: Yalnızca
Baltık Ülkeleri, Yunanistan, Polonya,
Türkiye, EEM, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan.
UG060E/UG185E: Avrupa'nın diğer
ülkeleri).
Yedek parça, ortam ve aksesuarların tam listesi
için lütfen http://www.hp.com adresinden HP
web sitesine bakın

http://www.hp.com
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