HP Photosmart 8750
professionaalne fototrükiprinter

Printige loomutruid neutraalseid mustvalgeid ja vähese metamerismiga või rikaste, imeilusate värvidega professionaalseid
fotosid kuni formaadini A3+. HP Vivera 9 tindiga süsteem annab
kõige kauem säilivad fotod1; ICC värvihaldusvahendid tagavad
suurepärase kontrastsuse ja balansi.
HP Photosmart 8750 professionaalne fototrükiprinter on ette nähtud seltskonna- ja portreefotograafidele ning kogenud
amatööridele, kes vajavad võimalust printimiseks erinevates suurustes kuni servadeta formaadini A3 näitusmüükide, näituste,
tiražeerimise ja suurendamise jaoks.
Professionaalse kvaliteediga, tuhmumiskindlad värvilised või mustvalged fotod kuni formaadini A3+.
• Prindib stuudiokvaliteediga värvilisi või vähese metamerismiga mustvalgeid fotosid; HP hallis fototrüki tindikassetis
102 kasutatakse 3 tinti – heledat ja keskmist halli koos musta fototrükitindiga, mis võimaldavad saada loomulikke
halle värvitoone ja sujuvaid üleminekuid.
• Prindib fotosid, mis säilivad klaasi all enam kui 100 aasta vältel ja üle 200 aasta albumisse paigutatutena1.
• Võimalus saada väljatrükke matile, atlass- ja läikivale pinnale, servadega ja ilma, erinevates suurustes kuni formaadini A3+.
• Eesmine ja tagumine paberisalv võimaldavad kasutada erinevaid pabereid ja suurusi; lisaks käsisöödusalv ühekordseteks
väljatrükkideks.
Prindib selliseid värve, mida ootate, ning ühildub hästi Adobe® Photoshop’iga®.
• Kasutage professionaalseid HP värvihaldusvahendeid Adobe RGB ja sRGB-ga ühilduvate rikkalike värvitoonide printimiseks.
• Nautige ICC profiilide lihtsat värvihaldust värvide täpseks kontrollimiseks.
• 9 tindiga printimissüsteem võimaldab reprodutseerida ulatuslikku värvigammat; HP sinine fototrüki tindikassett 101 tagab
parema sinise värvitooni esitamise lähedaselt sRGB2-värviruumile .
• Tinditilga kaalu järgi kodeeritud kassette kasutades võite kindel olla kvaliteedi püsivuses.
• Prindib sujuvate üleminekute ja täpsete nahavärvidega fotosid – HP hallid fototrüki tindid tagavad toonide neutraalsuse.
Säästke ressursse kasutades võrku – printimisvõimalus kuni viiele tööjaamale või sülearvutile.
• Jagage printerit võrgu kaudu – ühendage kuni viis Mac’i, PC-d või serverit sisseehitatud Etherneti kaudu või kasutage traadita
ruuteri Etherneti porti juhtmevabaks võrguühenduseks.
• Kasutage esipaneelil asuvat USB porti vahetuks printimiseks PictBridge’i võimaldavatest kaameratest ja välisseadmetest või
printige otse mälukaardilt, milleks võib olla CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD.
• Kasutage otseprintimist mälukaartide indekssüsteemi abil või printige kvaliteetseid proovifotosid kohapeal – värvikaardid
ei asu draiveris, vaid printeris.
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Kuni 108 aastat klaasi all ning üle 200 aasta fotoalbumites hoidmisel, kui kasutada HP kolmevärvilist tindikassetti 344,
HP sinist fototrüki tindikassetti 101 ja HP halli fototrüki tindikassetti 102 koos HP Premium Plus fototrükipaberitega. Põhineb
Wilhelm Imaging Research, Inc. poolt tehtud sarnaste süsteemide klaasi all valguse toimel tuhmumise ja toatemperatuuril
vananemise (pimedas tuhmumise) testimisel. Täiendava teabe saamiseks püsivustestide täpsemate tingimuste kohta külastage
http://www.hp.com/eur/faderesistance.
Kassetid annavad 25% võrra intensiivsema sinise võrreldes 8 tindiga printimisega. Tulemused on saadud HP sisemiste testimiste
põhjal. CIE ’76 C* intensiivsuse mõõtmine värvikomplekti R=0 G=0 B=225 korral, prindituna sRGB vaikerežiimis fototrükipaberile,
näitab uue sinise 25% võrra suuremat kromaatilisust.

Tehnilised andmed

Tellimisinfo

Trükkimise tehnoloogia

HP termiline tindiprintimise tehnoloogia

Trükipea düüsid

1800 värvitindi düüsi, maks. pritsimissagedus 21 kHz

Printimiskiirus
(Kuni # lk/min)
(Kuni # lk/min)
(# sekundiga)
(# sekundiga)

Dokumendi tüüp
Must tekst A4
segatekst/värvigraafika A4
10 x 15 cm värvifoto (fototrükipaber)
A3 värvifoto (fototrükipaber)

Trükikvaliteet

Värviline: HP Photoret Pro täppistehnoloogia 9 HP Vivera tindi kasutamisega (k.a 3 hallitoonides tinti);
kuni 4800 x 1200 optimeeritud punkti tolli kohta värviliselt, sisenderaldusteravus 1200 punkti tolli kohta

Värvitehnoloogia

HP Photoret Pro täppistehnoloogia

Q5747B
Mustand
19
18
29 sekundiga
3 minuti 30 sekundiga

Normaal
3,5
3,5
1 minuti 07 sekundiga
6 minuti 35 sekundiga

Kõrgkvaliteedi
0,9
0,9
2 minuti 10 sekundiga
14 minuti 59 sekundiga

Sõltub tüübist ja printimisrežiimist. Ligikaudsed andmed. Tegelik kiirus sõltub süsteemi konfiguratsioonist, tarkvarast ja dokumendi keerukusest.

Ühilduvus operatsioonisüsteemidega

Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home ja XP Professional, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Miinimumnõuded süsteemile

Kõikide süsteemide jaoks: 4x CD-ROM draiv, SVGA monitor (800 x 600, 16-bitiste värvidega), USB port ja USB kaabel
(ei kuulu komplekti), soovitatav Adobe® Acrobat® 5 või kõrgem, soovitatav on internetiühendus, võrgufunktsioonid nõuavad
töötavat Ethernetti või traadita 802.11b/g võrku
PC süsteemide jaoks: Pentium® II (või samaväärne) või kõrgem, 64 MB RAM (soovitatav 256 MB), 600 MB vaba
kõvakettaruumi (soovitatav 2 GB), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home või XP Professional,
Microsoft Internet Explorer 5.5
Mac süsteemide jaoks: G3 protsessor või kõrgem, 128 MB RAM (soovitatav 256 MB), 500 MB vaba kõvakettaruumi,
Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

HP Photosmart 8750
professionaalne fototrükiprinter,
HP kolmevärviline tindikassett 344
(14 ml) C9363EE, HP sinine fototrüki
tindikassett 101 (13 ml) C9365AE,
HP hall fototrüki tindikassett 102 (23 ml)
C9360AE, HP Image Zone fotode ja
kujutiste trükkimise tarkvara CD-ROM-il,
seadistusjuhend, kasutusjuhend,
toiteplokk ja toitekaabel,
paberite näidised, seadistusleht,
juhendmaterjalid, võrgujuhend
Tindiprinteri printeritarvikud

C9365AE

HP sinine fototrüki
tindikassett 102 (13 ml)

C9360AE

HP hall fototrüki
tindikassett 102 (23 ml)

C9368AE

HP hall fototrüki
tindikassett 100 (15 ml)

C9363EE

HP kolmevärviline
tindikassett 344 (14 ml)

Mälu

64 MB

Printeri keeled

HP PCL 3 GUI

Kirjatüübid/fondid

8 sisekirjafonti, 4 püstpaigutuse ja 4 horisontaalpaigutuse jaoks: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

C8766EE

HP kolmevärviline
tindikassett 343 (7 ml)

Kasseti joondamine

± 0,0508 mm

C8767EE

Töötsükkel

Kuni 1 000 lehekülge kuus

HP must tindikassett
339 (21 ml)

Soovitatav kandja kaal

60 kuni 90 g/m2 HP fototrükipaberid kuni 280 g/m2

C9369EE

Soovitatav kandja

Fototrükipaber (läikiv, atlass, matt), tavaline paber, kaetud paber, brošüüride paber ja kile, lüümikud, loosungid,
termotrükipaberid

HP fototrüki tindikassett –
ainult 8 tindiga (13 ml)

Kandja mõõdud

Standardne: paber: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, loosungimaterjal: A4 210 x 297 mm; kiled:
A4 210 x 297 mm; ümbrikud: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm; kaardid: A6 105 x 148 mm; kleebised: A4 210 x 297 mm;
fototrükipaber: A4 210 x 297 mm, panoraamformaat 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (ärarebitava/-lõigatava servaga
või ilma)
Võimalikud mõõtmed: 77 x 127 mm kuni 330 x 483 mm

Paberi käsitlemine/sisendsalv (kuni #)

Lehed: 80; loosungimaterjal: 20; ümbrikud: 10; kaardid: 30; kiled: 25

Paberi käsitlemine/väljundsalv (kuni #)

Lehed: 80

Paberisalved

1 (5-lehelise käsisöödusalvega, ühelehelise tagumise söötepesaga)
Toitevajadused:Sisendpinge 100 – 240 AC V VV (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), väline
Tarbitav energia: maksimaalselt 83 W, jõudeajal 4 W, alla 1 W väljalülitatult

Liidesed ja ühendused

1 USB – ühilduv USB 2.0 tehniliste andmetega, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 mälukaardi pesa
Valikuline: HP Jetdirect ew2400 802.11g juhtmeteta printerserver J7951A, HP Jetdirect 380x 802.11b juhtmeteta printerserver

Juhtpaneel

Lihtsalt kasutatav juhtpaneel paigutuse, menüü, printimise, katkestamise ja fotode valiku nuppudega.

Tarkvara

HP Image Zone tarkvara Microsoft® Windows® ja Macintoshi jaoks koos HP Instant Share tarkvaraga

Mõõdud (l x p x h)

Ilma pakendita: 643 x 399 x 204 mm; pakendiga: 700 x 500 x 304 mm

Kaal

Ilma pakendita: 11,8 kg; pakendiga: 15 kg

Töökeskkond

Keskkonnatingimused: töötemperatuur: 0 kuni 45 °C, soovitatav töötemperatuur: 15 kuni 45 °C, suhteline õhuniiskus töötamisel:
5 kuni 95%, soovitatav suhteline õhuniiskus töötamisel: 20 kuni 80%, säilitamistemperatuur: -30 kuni 65 °C, õhuniiskus säilitamisel:
5 kuni 95%. Müratase ISO 9296 järgi: helivõimsus: LwAd 4,9 B(A), helirõhk: 46 dB(A)

Turvalisus

IEC 60950:1999 3. väljaanne; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 nr 60950:
1995; NOM 019-SFCI-1993; GB4943: 2001

Sertifitseerimised

FCC jagu 47 CFR, 15. osa, klass B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003;
CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1

Tarvikute tööiga

C9363EE HP kolmevärviline tindikassett 344 (14 ml): 9 tindiga printimisel ligikaudu 360 fotot (10 x 15 cm)
C9365AE HP sinine fototrüki tindikassett 101 (13 ml): 9 tindiga printimisel ligikaudu 340 fotot (10 x 15 cm)
C9360AE HP hall fototrüki tindikassett 102 (23 ml): 9 tindiga printimisel ligikaudu 140 fotot (10 x 15 cm)
C9360AE HP hall fototrüki tindikassett 102 (23 ml): mustvalgel printimisel ligikaudu 110 fotot (10 x 15 cm)

Garantii

1-aastane piiratud riistvaragarantii koos HP teeninduse ja toega. (Garantiid võivad erineda neis Euroopa riikides,
kus juriidilised nõuded näevad ette pikemat garantiiperioodi.)

Soovitatavad HP kandjad
Q5486A HP Premium Plus fototrükipaber,
atlass, A3+ (25 lehte)
Q5492A

HP matt fototrükipaber,
A3+ (50 lehte)

Q5496A

HP Premium Plus
fototrükipaber, kõrgläikega,
A3 (20 lehte)

C6832A

HP Premium Plus
fototrükipaber, kõrgläikega,
A4 (20 lehte)

C6951A

HP Premium Plus
fototrükipaber, atlass-matt,
A4 (20 lehte)

Q6572A

HP Premium Plus
fototrükipaber, kõrgläikega,
13 x 18 cm (20 lehte)

Q2510A

HP igapäevane
fototrükipaber, poolläikiv,
A4 (100 lehte)

Q2525A

HP brošüüride
ja reklaamipaber, läikiv,
kolmemurruline voltimine,
A4 (50 lehte)

Q3395A

HP bt300 Bluetooth
juhtmeteta printeriadapter

C6518A

HP USB kaabel

Valiktarvikud

Teenindus ja tugiteenused
U4798A/E

HP hoolduspakett
(3 aastat; vahetusteenusega
järgmisel tööpäeval) – võimalik
ainult teatavates riikides

U4800A/E

HP hoolduspakett
(3 aastat vahetusteenusega
laost) – võimalik ainult
teatavates riikides

Käesolev printer ja selle vahetuskassetid on ette nähtud müügiks ainult järgmistes piirkondades ja riikides: EL, EFTA ja BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.ee
Maaletooja:
ELKO Reval
Türi tn 10c
11313 Tallinn
tel.: (372) 6501 400
faks: (372) 6501 401

TD Baltic
Järvevana 9
11314 Tallinn
tel.: (372) 6712 900
faks: (372) 6712 901

GNT
Pärnu mnt 142a
11317 Tallinn
tel: (372) 6504 900
faks: (372) 6504 916
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