Impressora Fotográfica
HP Photosmart 8750 Professional

Imprima fotografias profissionais até A3+ num preto e branco realista,
neutral e com baixo metamerismo, ou então, com belíssimas e ricas
cores. O sistema de 9 tintas HP Vivera produz fotografias duradouras1
e as ferramentas de gestão de cor ICC proporcionam excelente
contraste e equilíbrio de cor.
A Impressora Fotográfica HP Photosmart 8750 Professional foi concebida para fotógrafos profissionais (jornalistas ou retratistas)
e amadores conhecedores que necessitam de poder imprimir em vários formatos, até A3 sem margem, para colocação em galerias
de comercialização e exposições, bem como para efeitos de duplicação e ampliação.
Fotografias a cores ou a preto e branco até A3+ com qualidade profissional e resistentes ao desbotamento.
• Imprima fotografias a cores, ou a preto e branco com baixo metamerismo, com qualidade para exposição em galerias;
o Tinteiro Cinzento de Fotografia HP 102 utiliza 3 tintas – cinzento claro, médio e preto para fotografia – para produzir
cinzentos realmente neutrais e transições suaves.
• Imprima fotografias que durarão mais de 100 anos sob vidro e mais de 200 anos se guardadas em álbuns1.
• Produza impressões mate, acetinadas ou lustrosas, com ou sem margem e em tamanhos e formatos até A3+.
• Coloque papéis de diferentes tipos e tamanhos nos tabuleiros dianteiro e posterior; utilize o tabuleiro bypass para
impressões isoladas.
Imprima as cores que espera, com ferramentas que se ligam sem problemas ao Adobe® Photoshop®.
• Utilize as ferramentas profissionais para gestão de cor da HP para imprimir cores ricas e compatíveis com as normas
Adobe RGB e sRGB.
• Desfrute da facilidade de gestão de perfis ICC para controlar a cor com precisão.
• Reproduza uma vasta gama de cores com o sistema de impressão com 9 tintas; o Tinteiro Azul de Fotografia HP 101
produz mais croma azul para uma melhor aproximação ao espaço de cor sRGB2.
• Assegure qualidade constante com tinteiros que gerem o peso das gotas.
• Imprima fotografias com transições suaves e tons de pele precisos – as tintas cinzentas para fotografia da HP proporcionam
neutralidade de tons.
Partilhe recursos em rede – imprima a partir de até cinco estações de trabalho ou computadores portáteis.
• Partilhe a impressão em rede – ligue até cinco Macs, PCs ou servidor através da ligação em rede Ethernet incorporada,
ou ligue a uma porta Ethernet de um router sem fios no caso de redes sem fios.
• Utilize a porta USB frontal para imprimir directamente a partir de câmaras e outros periféricos dotados de PictBridge,
ou imprima directamente a partir de placas de memória – CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick e xD.
• Utilize a impressão directa para obter índices do conteúdo das placas de memória ou para produzir provas de alta
qualidade imediatamente – os mapas de cor residem na impressora e não no controlador de impressão.
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2

Até 108 anos quando expostas sob vidro e mais de 200 anos quando guardadas em álbuns; utilizando os Tinteiros Tricolor HP 344, Azul de Fotografia
HP 101 e Cinzento de Fotografia HP 102 para impressão a jacto de tinta, em Papel HP Premium Plus para fotografia. Baseado nos testes de desbotamento
à luz sob vidro e nos testes de degradação por temperatura ambiente (escurecimento), feitos pela Wilhelm Imaging Research, Inc. respectivamente para
sistemas semelhantes. Para mais informações sobre outros factores dos testes de solidez,
visite http://www.hp.com/eur/faderesistance.
O tinteiro fornece mais 25% de croma azul do que o obtido na impressão com 8 tintas. Baseado em testes internos da HP.
A medição do croma CIE ’76 C* numa amostra de cor com os valores R=0, G=0 e B=225, impressa no modo sRGB
predefinido e utilizando um suporte de impressão para fotografia, mostra que o novo azul é cerca de 25% mais cromático.

Especificações técnicas

Informações para
encomendas

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Bocais da cabeça de impressão

1 800 bocais de tinta colorida, frequência máxima de ejecção de 21 kHz

Velocidade de impressão
(Até # páginas por minuto)
(Até # páginas por minuto)
(Tão rápido quanto # seg.)
(Tão rápido quanto # seg.)

Tipo de documento
A4 com texto a preto
A4 com texto misturado com gráficos a cores
Fotografia a cores em 10 x 15 cm (papel fotográfico)
Fotografia a cores A3 (papel fotográfico)

Rascunho
19
18
29 seg.
3 min. e 30 seg.

Normal
3,5
3,5
1 min. e 7 seg.
6 min. e 35 seg.

Melhorado
0,9
0,9
2 min. e 10 seg.
14 min. e 59 seg.

Valores aproximados, consoante o tipo e modo de impressão. A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, do programa de software
e da complexidade do documento.

Qualidade de impressão

A cores: Tecnologia de Precisão HP Photoret Pro utilizando 9 tintas HP Vivera, incluindo 3 tintas para gradações cinzentas;
até 4 800 x 1 200 ppp optimizados a cores e 1 200 ppp de entrada

Tecnologia cromática

Tecnologia de Precisão HP Photoret Pro

Compatibilidade de sistemas operativos

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

Requisitos mínimos do sistema

Para todos os sistemas: Unidade de CD-ROM 4x; monitor SVGA (800 x 600, cores de 16 bits); porta USB e cabo USB (não incluído);
Adobe® Acrobat® 5 ou superior recomendado; acesso à Internet recomendado; a funcionalidade de rede requer uma rede Ethernet ou
802.11b/g sem fios, a funcionar
Para sistemas PC: Pentium® II (ou equivalente) ou superior; 64 MB RAM (256 MB recomendados); 600 MB de espaço livre em disco
(2 GB recomendados); Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home ou XP Professional; Microsoft Internet Explorer 5.5
Para sistemas Mac: processador G3 ou superior; 128 MB de RAM (256 MB recomendados); 500 MB de espaço livre em disco;
Mac OS X v 10.1.5, 10.2 e 10.3

Memória

Q5747B

Impressora Fotográfica
HP Photosmart 8750 Professional,
Tinteiro Tricolor HP 344 para impressão a
jacto de tinta (14 ml) C9363EE, Tinteiro
Azul de Fotografia HP 101 para
impressão a jacto de tinta (13 ml)
C9365AE, Tinteiro Cinzento de Fotografia
HP 102 para impressão a jacto de tinta
(23 ml) C9360AE, Software de Produção
de Imagens Fotográficas HP Image Zone
em CD-ROM, guia de instalação,
manual do utilizador, fonte e cabo de
alimentação, amostras de suportes
de impressão, póster de instalação,
guia de referência, guia de rede
Consumíveis para impressão
a jacto de tinta

C9365AE

Tinteiro Azul de Fotografia
HP 101 para impressão
a jacto de tinta (13 ml)

64 MB

C9360AE Tinteiro Cinzento de Fotografia
HP 102 para impressão
a jacto de tinta (23 ml)

Linguagens da impressora

HP PCL 3 GUI

Tipos de caracteres/fontes

8 fontes incorporadas, 4 em orientação vertical e 4 em orientação horizontal: CG Times, CG Times Italic, Univers,
Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

Alinhamento dos tinteiros

± 0,0508 mm

Ciclo de produtividade

Até 1 000 páginas por mês

C9368AE Tinteiro Cinzento de Fotografia
HP 100 para impressão
a jacto de tinta (15 ml)

Gramagem recomendada
(dos suportes de impressão)

60 a 90 g/m2, Papel HP para fotografia até 280 g/m2

C9363EE

Tinteiro Tricolor HP 344 para
impressão a jacto de tinta (14 ml)

Suportes de impressão recomendados

Papel para fotografia (lustroso, acetinado, mate), papel normal, papel revestido, papel e película para folhetos, transparências,
faixas, decalques para t-shirts

C8766EE

Tinteiro Tricolor HP 343 para
impressão a jacto de tinta (7 ml)

Formatos dos suportes de impressão

Padrão: Papel: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, faixas: A4 210 x 297 mm, transparências:
A4 210 x 297 mm, envelopes: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, postais: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm,
papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (com ou sem extremidade
destacável/recortável)
Personalizados: 77 x 127 a 330 x 483 mm

Manuseamento de suportes/entrada (até #)

Folhas: 80; faixas: 20; envelopes: 10; postais: 30; transparências: 25

Manuseamento de suportes/saída (até #)

Folhas: 80

Tabuleiros de entrada de papel

1 (com tabuleiro bypass para 5 folhas, slot para alimentação de uma só folha na parte de trás)

Energia

C8767EE
Tinteiro Preto HP 339 para
impressão a jacto de tinta (21 ml)
C9369EE

Tinteiro de Fotografia HP 348
para impressão a jacto de tinta –
apenas 8 tintas (13 ml)

Suportes de Impressão HP recomendados
Q5486A

Requisitos: Voltagem de entrada de 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), externa
Consumo: Máximo de 83 watts, 4 watts quanto inactiva, menos de 1 watt quando desligada

Papel HP Premium Plus para
fotografia e provas, lustroso,
A3+ (25 folhas)

Q5489A

Interface e conectividade

1 USB – compatível com as especificações USB 2.0, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 slots para placas de memória
Opcionais: Servidor de Impressão sem Fios HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, Servidor de Impressão sem Fios
HP Jetdirect 380x 802.11b

Papel HP Premium Plus para
fotografia, acetinado,
A3+ (25 folhas)

Q5492A

Painel de controlo

Painel de controlo fácil de utilizar com os botões “Esquema”, “Menu”, “Imprimir”, “Cancelar” e “Seleccionar fotografias”

Papel Mate HP para fotografia,
A3+ (50 folhas)

Software incluído

Software HP Image Zone para Microsoft® Windows® e Macintosh, com HP Instant Share

Q5496A

Dimensões (l x pr x a)

Fora da caixa: 643 x 399 x 204 mm; na caixa: 700 x 500 x 304 mm

Papel HP Premium Plus para
fotografia, muito lustroso,
A3 (20 folhas)

Peso

Fora da caixa: 11,8 kg; na caixa: 15 kg

C6832A

Ambiente de funcionamento

Variações ambientais: temperatura de funcionamento: 0 a 45° C, temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 45° C,
humidade de funcionamento: 5 a 95% HR, humidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% HR, temperatura
de armazenamento: -30 a 65° C, humidade de armazenamento: 5 a 95% HR. Níveis de ruído conforme a ISO 9296:
potência sonora: LwAd 4,9 B(A), pressão sonora: LpAm 46 dB(A)

Papel HP Premium Plus para
fotografia, muito lustroso,
A4 (20 folhas)

C6951A

Segurança

IEC 60950:1999 3ª ed.; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 N.º 60950: 1995;
NOM 019-SFCI-1993, GB4943: 2001

Papel HP Premium Plus para
fotografia, acetinado-mate,
A4 (20 folhas)

Q6572A

Certificados

FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe 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

Papel HP Premium Plus para
fotografia, muito lustroso,
13 x 18 cm (20 folhas)

Duração dos consumíveis

C9363EE – Tinteiro Tricolor HP 344 para impressão a jacto de tinta (14 ml): aproximadamente 360 fotografias (10 x 15 cm)
utilizando impressão com 9 tintas
C9365AE – Tinteiro Azul de Fotografia HP 101 para impressão a jacto de tinta (13 ml): aproximadamente 340 fotografias
(10 x 15 cm) utilizando impressão com 9 tintas
C9360AE – Tinteiro Cinzento de Fotografia HP 102 para impressão a jacto de tinta (23 ml): aproximadamente 140 fotografias
(10 x 15 cm) utilizando impressão com 9 tintas
C9360AE – Tinteiro Cinzento de Fotografia HP 102 para impressão a jacto de tinta (23 ml): aproximadamente 110 fotografias
(10 x 15 cm) utilizando impressão a preto e branco

Q2510A

Papel HP para fotografia para
uso diário, semi-lustroso,
A4 (100 folhas)

Q2525A

Papel HP para folhetos
e panfletos, lustroso, A4 de
dobrar em três (50 folhas)

Q3395A

Adaptador de Impressora
sem Fios Bluetooth bt300 HP

C6518A

Cabo USB HP

Garantia

Garantia limitada de 1 ano para o hardware, apoiada pela Assistência ao Cliente HP (as garantias podem variar nos países
europeus em que a legislação exija períodos de garantia maiores).

Acessórios opcionais

Serviços e suporte
U4798A/E
Pacote de Assistência HP
(3 anos; troca no dia útil seguinte) –
disponível apenas em alguns países
U4800A/E

Pacote de Assistência HP
(3 anos; serviço de
devolução ao armazém) –
disponível apenas em alguns países

Esta impressora e respectivos tinteiros de substituição destinam-se a venda apenas na UE, países pertencentes à EFTA e BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.pt
Para obter mais informações, contacte a HP local ou um seu representante: África do Sul: 0800 118 883. Alemanha: 0180 5 665 775 (Produtos para Fins Comerciais) e 0180 5 652 180 (Produtos para o Consumidor)
(€ 0,12 por minuto – rede fixa). Arábia Saudita: 800 124 4646. Argélia: (0) 61 56 45 43. Áustria: 0800 242 242. Barhain: 800 728. Bélgica: (078) 15 20 30 (EUR 0,0496 por minuto). Bulgária: (+359) 2960 1940.
Cazaquistão: +7 (3272) 980 824. Croácia: (+385 1) 60 60 200. Dinamarca: +45 4812 1000. EAU: 8004910. Egipto: 532 5222. Eslováquia: +421-2-50222111. Eslovénia: +3861 2307 420. Espanha: (91) 634 88 00.
Estónia: (+372) 6813 823. Finlândia: (+358) 0205 350. França: 0 826 800 400. Grécia: (01) 678 96 00. Holanda: (020) 5476666. Hungria: (+36) 1 382-1111. Irlanda: + 353 1 61 58 200. Islândia: (354) 570 1000.
Israel: (972) 9 830 4848. Itália: (02) 92121. Letónia: 800 80 12. Lituânia: 8 800 10000 ou +370 5 2103333. Luxemburgo: (+352) 263 160 34. Marrocos (Região Africana): +212 22 40 47 47. Médio Oriente:
00971 4 883 44 27. Noruega: +47 08800. Polónia: infolinia 0-800 122 622. Portugal: 808 206 001. Reino Unido: 08705 474747. República Checa: (00 420) 261 108 108 (Praga). Roménia: (+401) 205 3300.
Rússia: +7 (095) 797 35 00. Sérvia e Montenegro: +381 11 201 99 00. Suécia: (08) 444 20 00. Suíça: 0848 88 44 66. Tunísia: 71 891 222. Turquia: +90 (212) 444 71 71. Ucrânia: +380 44 490 61 20.
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