Profesionálna fototlačiare
HP Photosmart 8750

Tlačte profesionálne čierno-biele fotografie s nízkou metamériou
(zmena farby pri zmene teploty) až do formátu A3+ alebo nádherné
farebné fotografie sýtych farieb. Systém s 9 atramentmi HP Vivera
umožuje získa fotografie, ktoré vydržia celé generácie; ICC nástroje
správy farieb prinášajú vynikajúci kontrast a vyváženos.
Profesionálna fototlačiare HP Photosmart 8750 je určená pre príležitostných/portrétových fotografov a náročných
fotoamatérov, ktorí potrebujú tlači v rôznych formátoch – až do vekosti A3 bez okrajov – pre predajné výstavy,
expozície, kópie a zväčšené fotografie.
Farebné alebo čierno-biele fotografie profesionálnej kvality, odolné voči vyblednutiu – až do formátu A3+.
• Tlačte farebné alebo čierno-biele fotografie výstavnej kvality s nízkou metamériou (zmena farby pri zmene teploty);
šedá fotografická atramentová tlačová kazeta HP 102 používa 3 atramenty – svetlošedý, tmavošedý a fotografický čierny –
aby poskytla skutočne neutrálne šedé farby a jemné prechody.
• Tlačte fotografie, ktoré vydržia viac než 100 rokov pod sklom a viac než 200 rokov v albume.
• Vytvárajte matné, saténové alebo lesklé výtlačky, s okrajmi alebo bez nich, vo vekostiach a formátoch až do A3+.
• Predné a zadné vstupné zásobníky naplte papiermi rôznych vekostí; na jednorázovú tlač použite priechodzí zásobník.
Tlačte vo farbách, ktoré očakávate – s nástrojmi, ktoré sa bezproblémovo prepájajú s Adobe® Photoshop®.
• Na tlač sýtych farieb kompatibilných s Adobe RGB a sRGB používajte profesionálne HP nástroje správy farieb.
• Využite jednoduchú správu profilov ICC na presnú reguláciu farieb.
• Reprodukujte širokú škálu farieb tlačovým riešením s 9 atramentmi; modrá fotografická atramentová tlačová kazeta
HP 101 zvyšuje sýtos modrej farby, aby ešte lepšie ladila s kolorimetrickým priestorom sRGB.
• Kazety s presne určenou vekosou kvapky atramentu zaručujú trvalú kvalitu.
• Tlačte fotografie s jemnými prechodmi a presnými odtiemi pokožky – šedé fotografické atramenty HP zabezpečujú
neutrálnos odtieov.
Zdieajte zdroje cez sie – tlačte až z piatich rôznych pracovných staníc alebo prenosných počítačov.
• Zdieajte tlač cez sie – napojte sa až na pä počítačov Mac, PC alebo na server cez zabudovaný Ethernet alebo sa
napojte na port Ethernet bezdrôtového routera pre bezdrôtové siete.
• Používajte predný port USB na priamu tlač z fotoaparátov a periférnych zariadení s podporou PictBridge alebo tlačte
priamo z pamäovej karty – CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD.
• Použite index fotografií na priamu tlač fotografií uložených na pamäovej karte alebo vytvárajte vysokokvalitné okamžité
kontrolné výtlačky – mapy farieb sa nachádzajú v tlačiarni, nie v ovládači.

Vydržia až 108 rokov pri vystavení pod sklom a viac než 200 rokov pri uložení vo fotoalbume s použitím trojfarebnej atramentovej tlačovej kazety
HP 344, modrej fotografickej atramentovej tlačovej kazety HP 101 a šedej fotografickej atramentovej tlačovej kazety HP 102 na fotografické papiere
HP Premium Plus. Zistené na základe testov spoločnosti Wilhelm Imaging Research, Inc., týkajúcich sa vyblednutia jasu pod sklom a znižovania kvality
pri izbovej teplote (tmavnutie), pre podobné systémy. Viac informácií o alších faktoroch testovania trvanlivosti fotografií nájdete na webovej stránke
http://www.hp.com/eur/faderesistance.
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Kazeta poskytuje o 25% vyššiu sýtos modrej v porovnaní s tlačou s 8 atramentmi. Zistené na základe interných testov HP. Meranie sýtosti CIE ’76 C* škvrny
farby špecifikácie R=0 G=0 B=225 vytlačenej na fotografické médium v predvolenom režime sRGB ukazuje, že nová modrá farba je približne o 25% sýtejšia.
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Technické špecifikácie

Informácie o
objednávaní

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiare HP

Trysky tlačovej hlavy

1 800 farebných atramentových trysiek, maximálna frekvencia vystreovania 21 kHz

Rýchlos tlače
(Až # strán za minútu)
(Až # strán za minútu)
S rýchlosou až # sekúnd
S rýchlosou až # sekúnd

Typ dokumentu
Čierny text A4
Zmiešaný text/farebná grafika A4
Farebná fotografia 10 x 15 cm (fotografický papier)
Farebná fotografia A3 (fotografický papier)

Kvalita tlače

Farebná: Precízna technológia HP Photoret Pro s použitím 9 atramentov HP Vivera vrátane 3 atramentov šedej škály; farebná tlač
s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi a vstupným rozlíšením 1 200 dpi

Technológia farieb

Precízna technológia HP Photoret Pro

Kompatibilita operačných systémov

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

Minimálne požiadavky na systém

Na všetky systémy: Mechanika CD-ROM s rýchlosou 4x, monitor SVGA (800 x 600, 16-bitové farby), USB port a USB kábel
(nie sú súčasou dodávky), Adobe® Acrobat® 5 alebo odporúča sa vyšší, odporúča sa prístup na internet; funkcie na prácu v sieti
vyžadujú fungujúci Ethernet alebo bezdrôtovú sie 802.11b/g
Na systémy PC: Pentium® II (alebo ekvivalent) alebo vyšší, 64 MB RAM (odporúča sa 256 MB), 600 MB voného miesta na
pevnom disku (odporúčajú sa 2 GB), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional, Microsoft
Internet Explorer 5.5
Na systémy Mac: procesor G3 alebo vyšší, 128 MB RAM (odporúča sa 256 MB), 500 MB voného miesta na pevnom disku,
Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Návrhová
19
18
29 sekúnd
3 minúty, 30 sekúnd

Normálna
3,5
3,5
1 minúta, 7 sekúnd
6 minút, 35 sekúnd

Najlepšia
0,9
0,9
2 minúty, 10 sekúnd
14 minút, 59 sekúnd

Závisí od typu a režimu tlače, približné hodnoty. Skutočná rýchlos závisí od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.

Pamä

64 MB

Jazyky tlačiarne

HP PCL 3 GUI

Štýly/písma

8 zabudovaných písiem, 4 v orientácii na výšku aj na šírku: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier,
Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

Nastavenie tlačovej hlavy

± 0,0508 mm

Pracovné využitie

Až 1 000 strán za mesiac

Odporúčaná gramáž médií

60 až 90 g/m2, fotografické médiá HP až do 280 g/m2

Odporúčané médiá

Fotografický papier (lesklý, saténový, matný), kancelársky papier, papier s povrchovou úpravou, papier a fólie na tlač brožúr,
transparentné fólie, transparenty, nažehovacie médiá

Vekosti médií

Štandardné: Papier: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, transparent: A4 210 x 297 mm,
transparentné fólie: A4 210 x 297 mm, obálky: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, karty: A6 105 x 148 mm, nálepky:
A4 210 x 297 mm, fotografický papier: A4 210 x 297 mm, panoráma 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
(s trhacím/odstrihovacím okrajom alebo bez neho)
Vlastné: 77 x 127 mm až 330 x 483 mm

Q5747B
Profesionálna fototlačiare
HP Photosmart 8750, trojfarebná
atramentová tlačová kazeta HP 344
(14 ml) C9363EE, modrá fotografická
atramentová tlačová kazeta HP 101
(13 ml) C9365AE, šedá fotografická
atramentová tlačová kazeta HP 102
(23 ml) C9360AE, softvér na manipuláciu s fotografiami a obrázkami
HP Image Zone na CD-ROM-e,
sprievodca inštaláciou, používateská
príručka, napájací zdroj a sieový
kábel, vzorkovník médií, inštalačný
leták, referenčná príručka,
sieová príručka
Spotrebný materiál pre atramentové
tlačiarne
C9365AE

Modrá fotografická
atramentová tlačová
kazeta HP 101 (13 ml)

C9360AE

Šedá fotografická
atramentová tlačová
kazeta HP 102 (23 ml)

C9368AE

Šedá fotografická
atramentová tlačová
kazeta HP 100 (15 ml)

C9363EE

Trojfarebná atramentová
tlačová kazeta HP 344 (14 ml)

C8766EE

Trojfarebná atramentová
tlačová kazeta HP 343 (7 ml)

C8767EE

Čierna atramentová tlačová
kazeta HP 339 (21 ml)

C9369EE
Fotografická atramentová
tlačová kazeta HP 348 – len s 8
atramentmi (13 ml)

Manipulácia s médiami/vstup (až #)

Listy: 80; transparenty: 20; obálky: 10; karty: 30; transparentné fólie: 25

Manipulácia s médiami/výstup (až #)

Listy: 80

Vstupné zásobníky na papier

1 (s priechodzím zásobníkom na 5 listov, zadným podávacím otvorom na 1 list)

Napájanie

Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), externý
Spotreba: maximálne 83 wattov, 4 watty v nečinnosti, menej ako 1 watt vo vypnutom stave

Q5486A

Rozhranie a konektivita

1 USB – kompatibilný so špecifikáciami USB 2.0, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 otvory na pamäové karty
Volitené: bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g – J7951A, bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect
380x 802.11b

Fotografický papier
HP Premium Plus a kontrolné
lesklé médium A3+ (25 listov)

Q5489A

Fotografický papier
HP Premium Plus, saténový,
A3+ (25 listov)

Q5492A

Matný fotopapier HP,
A3+ (50 listov)

Q5496A

Fotografický papier
HP Premium Plus, vysokolesklý,
A3 (20 listov)

C6832A

Fotografický papier
HP Premium Plus, vysokolesklý,
A4 (20 listov)

Ovládací panel

Jednoduchý ovládací panel s tlačidlami „Rozloženie”, „Ponuka”, “Tlač”, “Zruši” a “Vybra fotografie”

Priložený softvér

Softvér HP Image Zone pre Microsoft® Windows® a Macintosh s HP Instant Share

Rozmery (š x h x v)

Po vybalení: 643 x 399 x 204 mm; s balením: 700 x 500 x 304 mm

Hmotnos

Po vybalení: 11,8 kg; s balením: 15 kg

Prevádzkové prostredie

Rozsah prostredia: Prevádzková teplota: 0 až 45 °C, odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 45 °C, prevádzková vlhkos:
5 až 95% RH (relatívna vlhkos), odporúčaná prevádzková vlhkos: 20 až 80% RH (relatívna vlhkos), teplota skladovania:
-30 až 65 °C, vlhkos skladovania: 5 až 95% RH (relatívna vlhkos). Hladina hluku poda ISO 9296: akustický výkon:
LwAd 4,9 B(A), tlak zvuku: LpAm 46 dB(A)

Bezpečnos

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

Certifikáty

FCC nadpis 47 CFR, čas 15 trieda 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

Životnos spotrebného materiálu

C9363EE Trojfarebná atramentová tlačová kazeta HP 344 (14 ml): približne 360 fotografií (10 x 15 cm)
pri tlači s 9 atramentmi
C9365AE Modrá fotografická atramentová tlačová kazeta HP 101 (13 ml): približne 340 fotografií (10 x 15 cm)
pri tlači s 9 atramentmi
C9360AE Šedá fotografická atramentová tlačová kazeta HP 102 (23 ml): približne 140 fotografií (10 x 15 cm)
pri tlači s 9 atramentmi
C9360AE Šedá fotografická atramentová tlačová kazeta HP 102 (23 ml): približne 110 fotografií (10 x 15 cm)
pri čiernobielej tlači

Záruka

Odporúčané médiá HP

C6951A
Fotografický papier
HP Premium Plus, saténovo matný,
A4 (20 listov)
Q6572A

Fotografický papier
HP Premium Plus, vysokolesklý,
13 x 18 cm (20 listov)

Q2510A

Fotografický papier HP na
každodenné použitie,
stredne lesklý, A4 (100 listov)

Q2525A

Papier HP na tlač brožúr
a letákov, lesklý, trikrát zložený,
A4 (50 listov)

Q3395A

Bezdrôtový adaptér Bluetooth
pre tlačiarne HP bt300

C6518A

HP USB kábel

Oddelenie servisu a podpory HP poskytuje obmedzenú jednoročnú záruku na hardvér. (Záruky sa môžu v európskych krajinách,
kde právne predpisy vyžadujú dlhšiu záručnú lehotu, líši).

Volitené príslušenstvo

Služby a podpora
U4798A/E
Služba HP Care Pack
(3 roky; výmena na nasledujúci
pracovný de) – k dispozícii
len vo vybraných krajinách
U4800A/E
Služba HP Care Pack
(3 roky, služba vrátenia do skladu) –
k dispozícii len vo vybraných krajinách

Táto tlačiare a jej náhradné tlačové kazety sú určené na predaj iba v krajinách EU, EFTA a BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.sk

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené
vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi alebo službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže poklada
za vyjadrenie nejakej alšej záruky. Spoločnos HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo vynechané informácie v tomto dokumente.
Vydané v EMEA 02/05 5983-0933SKE

