HP Photosmart 8750
professionell fotoskrivare

Skriv ut professionella foton upp till A3+ i äkta, neutralt svartvitt med låg
metameri eller varma, vackra färger. HP Vivera 9-färgssystem ger foton
med optimal hållbarhet1; verktyg för ICC-färghantering ger enastående
kontraster och perfekt balans.
HP Photosmart 8750 professionell fotoskrivare är framtagen för evenemangs-/porträttfotografer och seriösa amatörer
som behöver kunna skriva ut i olika format upp till kantfri A3 för galleriförsäljning, utställningar, kopior och förstoringar.
Färgbeständiga foton i svartvitt eller i färg av professionell kvalitet i upp till A3+.
• Skriv ut färgfoton av gallerikvalitet eller svartvita foton med låg metameri; HP 102 grå fotobläckpatron med skrivhuvud
använder 3 färger (ljus- och mellangrå samt fotosvart) för att ge naturliga gråtoner och jämna övergångar.
• Skriv ut foton som håller i över 100 år inglasade och över 200 år i album1.
• Skriv ut matta, satin eller glättade foton, med eller utan kanter, i storlekar och format upp till A3+.
• Ladda olika papper och storlekar i det främre och det bakre pappersmagasinet, använd extramagasinet för enstaka utskrifter.
Skriv ut de färger som du förväntar dig, med verktyg som smidigt kan kopplas till Adobe® Photoshop®.
• Använd HP:s professionella verktyg för färghantering för att skriva ut varma färger som är kompatibla med Adobe RGB och sRGB.
• Dra nytta av enkel hantering av ICC-profiler för exakt färgkontroll.
• Reproducera ett brett färgomfång med utskriftssystem som baseras på 9-färgsteknik, HP 101 blå fotobläckpatron med skrivhuvud
ger mer blå färgstyrka för att matcha färgerna i färgrymden sRGB bättre2.
• Du kan vara säker på att få jämn kvalitet med patroner med koder för droppvikt.
• Skriv ut foton med jämna övergångar och exakta hudtoner – HP grå fotobläck ger neutrala färger.
Dela resurser i nätverket – skriv ut från upp till fem olika arbetsstationer eller bärbara datorer.
• Dela utskrifter i hela nätverket – anslut upp till fem Mac-datorer, PC-datorer eller servrar via inbyggt Ethernet eller anslut
till Ethernet-porten på en trådlös router för trådlösa nätverk.
• Använd USB-porten på framsidan för att skriva ut direkt från PictBridge-aktiverade kameror eller kringutrustningsenheter
eller skriv ut direkt från minneskortet – CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD.
• Använd direktutskrift för att indexera minneskort eller producera korrektur av hög kvalitet direkt – färgkartorna förblir
i skrivaren, inte i drivrutinen.

1

2

Upp till 108 år när de förvaras inglasade och över 200 år när de förvaras i fotoalbum, med HP 344 trefärgs bläckpatron, HP 101 blå fotobläckpatron
och HP 102 grå fotobläckpatron med skrivhuvud på HP premium plus fotopapper. Baserat på tester av inglasade utskrifter som blekts på grund av ljus
resp. tester av degradering i rumstemperatur (blekning till följd av mörker) för liknande system via Wilhelm Imaging Research, Inc. För mer information
om ytterligare prestandatester, besök http://www.hp.com/eur/faderesistance.
Ger 25 % mer blå färgstyrka än 8-färgsteknik. Baserat på HP:s interna tester. Mätning av färgstyrka CIE ’76 C* för en färgrymd med R=0 G=0 B=225,
utskrivet i sRGB-standardläge på fotomedier, visar att den nya blå färgen har 25 % mer färgstyrka.

Tekniska specifikationer

Beställningsinformation

Utskriftsteknik

HP termisk bläckstråleskrivare

Skrivhuvudmunstycken

1 800 munstycken för färgbläck, max. avfyrningsfrekvens 21 kHz

Utskriftshastighet
(Upp till # sidor per minut)
(Upp till # sidor per minut)
(Så snabbt som # sekunder)
(Så snabbt som # sekunder)

Dokumenttyp
Svart text A4
Blandad text/färggrafik A4
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)
A3 färgfoto (fotopapper)

Utskriftskvalitet

Färg: HP Photoret Pro precision technology med 9 HP Vivera-bläck, inklusive 3 gråskalebläck; upp till 4 800 x 1 200 dpi
(optimerat) i färg och 1 200 dpi (original)

Färgteknik

HP Photoret Pro precision technology

Passar följande operativsystem

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

Lägsta systemkrav

För alla system: 4x CD-ROM-enhet, SVGA-skärm (800 x 600, 16-bitars färg), USB-port och USB-kabel (ingår inte),
Adobe® Acrobat® 5 eller högre rekommenderas, Internet-åtkomst rekommenderas; nätverksfunktioner kräver ett fungerande
Ethernet- elle trådlöst 802.11b/g-nätverk
För PC-system: Pentium® II (eller motsvarande) eller kraftfullare, 64 MB RAM (256 MB rekommenderas), 600 MB ledigt
hårddiskutrymme (2 GB rekommenderas), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home eller XP Professional,
Microsoft Internet Explorer 5.5
För Mac-system: G3-processor eller kraftfullare, 128 MB RAM (256 MB rekommenderas), 500 MB ledigt hårddiskutrymme,
Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

C9365AE

HP 101 blå fotobläckpatron
med skrivhuvud (13 ml)

C9360AE

HP 102 grå fotobläckpatron
med skrivhuvud (23 ml)

C9368AE

HP 100 grå fotobläckpatron
med skrivhuvud (15 ml)

Minne

64 MB

C9363EE

Skrivarspråk

HP PCL 3 GUI

HP 344 trefärgs bläckpatron
med skrivhuvud (14 ml)

Teckensnitt

8 inbyggda teckensnitt, 4 vardera för stående och liggande orientering: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

C8766EE

HP 343 trefärgs bläckpatron
med skrivhuvud (7 ml)

Inriktning av kassett

± 0,0508 mm

Kapacitet

Upp till 1 000 sidor per månad

C8767EE HP 339 svart bläckpatron med
skrivhuvud (21 ml)

Rekommenderade medievikter

60 till 90 g/m2, HP fotomedier upp till 280 g/m2

Rekommenderade medier

Fotopapper (glättat, satin, matt), vanligt papper, bestruket papper, papper för broschyrer och film, OH-film, banderoller,
transfertryck för t-shirts

Mediestorlekar

Standard: Papper: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, banderollpapper: A4 210 x 297 mm, OH-film:
A4 210 x 297 mm, kuvert: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, kort: A6 105 x 148 mm, etiketter: A4 210 x 297 mm,
fotopapper: A4 210 x 297 mm, panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (med eller utan flik för avrivning)
Anpassade: 77 x 127 till 330 x 483 mm

Q5486A HP premium plus fotopapper
och korrektur glättat, A3+ (25 ark)

Mediehantering/inmatning (upp till #)

Ark: 80; banderoller: 20; kuvert: 10; kort: 30; OH-film: 25

Q5489A

Mediehantering/utmatning (upp till #)

Ark: 80

HP premium plus fotopapper
satin, A3+ (25 ark)

Pappersmagasin

1 (med 5-arks extramagasin, bakre fack för enarksmatning)

Q5492A

HP fotopapper matt,
A3+ (50 ark)

Ström

Krav: Inspänning 100–240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), externt
Förbrukning: 83 W max., 4 W i viloläge, under 1 W när den är avstängd

Q5496A

HP premium plus högglättat
fotopapper, A3 (20 ark)

Gränssnitt och anslutningar

1 USB-port – kompatibel med USB 2.0, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 minneskortsplatser
Tillval: HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver J7951A, HP Jetdirect 380x 802.11b trådlös printserver

C6832A

Kontrollpanel

Förenklad frontpanel med knappar för layout, meny, utskrift, stopp och välja foto

HP premium plus högglättat
fotopapper, A4 (20 ark)

Medföljande program

C6951A

HP Image Zone-programvara för Microsoft® Windows® och Macintosh med HP Instant Share

HP premium plus satinmatt
fotopapper, A4 (20 ark)

Mått (b x d x h)

Utan emballage: 643 x 399 x 204 mm; med emballage: 700 x 500 x 304 mm

Q6572A

Vikt

Utan emballage: 11,8 kg; med emballage: 15 kg

HP premium plus högglättat
fotopapper, 13 x 18 cm (20 ark)

Driftsmiljö

Miljökrav: Driftstemperatur: 0 till 45 °C, rekommenderad driftstemperatur: 15 till 45 °C, luftfuktighet vid drift: 5 till 95 %
relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet, förvaringstemperatur: -30 till 65 °C,
luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd 4,9 B(A),
ljudtryck: LpAm 46 dB(A)

Utkast
19
18
29 sek
3 min. 30 sek.

Normal
3,5
3,5
1 min. 7 sek.
6 min. 35 sek.

Bäst
0,9
0,9
2 min. 10 sek.
14 min. 59 sek.

Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga siffror. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.

HP 348 fotobläckpatron
med skrivhuvud –
endast 8-färgsteknik (13 ml)
Rekommenderade HP-medier

Q2510A HP fotopapper för vardagsbruk,
medelglättat, A4 (100 ark)

Q3395A

C9363EE HP 344 trefärgs bläckpatron med skrivhuvud (14 ml): ca 360 foton (10 x 15 cm) med 9-färgsteknik
C9365AE HP 101 blå fotobläckpatron med skrivhuvud (13 ml): ca 340 foton (10 x 15 cm) med 9-färgsteknik
C9360AE HP 102 grå fotobläckpatron med skrivhuvud (23 ml): ca 140 foton (10 x 15 cm) med 9-färgsteknik
C9360AE HP 102 grå fotobläckpatron med skrivhuvud (23 ml): ca 110 foton (10 x 15 cm) med svartvit utskrift

HP bt300 trådlös Bluetoothskrivaradapter

C6518A

HP USB-kabel

Ett års begränsad hårdvarugaranti med service och support från HP. (Garantierna kan variera i europeiska länder
där det finns lagstiftning om längre garantiperioder.)

U4798A/E

HP Care Pack-service
(3 år, utbyte nästa
arbetsdag) – endast
tillgänglig i utvalda länder

U4800A/E

HP Care Pack-service
(3 år, retur till depå) –
endast tillgänglig
i utvalda länder

Certifikat

FCC titel 47 CFR, del 15 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

Denna skrivare och tillhörande patroner är endast avsedda för försäljning i EU, EFTA och BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.se

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna
för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument
ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.
Publicerat i EMEA 02/05 5983-0933SVE

C9369EE

HP papper för broschyrer
och flygblad, glättat,
vikt 3 gånger, A4 (50 ark)

IEC 60950:1999 tredje utgåvan; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000 ; EN60950-1; 2001 ; UL 60950/CSA22.2
Nr. 60950: 1995; NOM 019-SFCI-1993; GB4943: 2001

Garanti

Skrivartillbehör för bläckstråleskrivare

Q2525A

Säkerhet

Förbrukningsartiklarnas livslängd

Q5747B
HP Photosmart 8750
professionell fotoskrivare, HP 344
trefärgs bläckpatron med skrivhuvud
(14 ml) C9363EE, HP 101 blå
fotobläckpatron med skrivhuvud (13 ml)
C9365AE, HP 102 grå fotobläckpatron
med skrivhuvud (23 ml) C9360AE,
HP Image Zone photo & imagingprogramvara på CD-ROM, installationsguide, användarhandbok, nätenhet
och nätsladd, medieprover, installationsaffisch, referensguide, nätverksguide

Extra tillbehör

Service och support

