HP - Photosmart A516 (Q7021A)
Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe
technologia druku
format

termiczna HP Inkjet
10x30 cm

bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer

tak

bezpośrednie wydruki z kart pamięci

tak

automatyczny druk dwustronny

nie

standardowa pamięć

32 MB

maksymalna pamięć

32 MB

poziom hałasu

max 55 dB (A)

rozdzielczość druku mono

4800x1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze

4800x1200 dpi

Parametry Druku

szybkość drukowania mono
szybkość drukowania fotografii (min)

do 32 stron A4/min
ok. 39 sek./arkusz 10x15

wydruk bez marginesów

tak

nadruk na płytach CD/DVD

nie

Obsługa Nośników
gramatura papieru standardowego

do 90 g/m²

gramatura papieru fotograficznego

do 280 g/m²

pojemność podajnika głównego

do 20 arkuszy

możliwość drukowania kopert

tak

podajnik CD/DVD

nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)

min 100 mm
max 130 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)

min 150 mm
max 300 mm

obsługiwane rodzaje nośników

papier HP Advanced Photo

obsługiwane formaty nośników

10 x 15 cm,
10 x 30 cm,
13 x 18 cm

Komunikacja
ethernet - druk w sieci LAN
standardowe rozwiązania komunikacyjne
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne

nie
USB 1.1
PictBridge
HP Bluetooth bezprzewodowy adapter bt450
HP Bluetooth bezprzewodowy adapter bt300

Wymiary i Waga
waga produktu (netto)

ok. 1.57 kg

waga w opakowaniu

ok. 2.5 kg

szerokość produktu

252 mm

głębokość produktu

118 mm

wysokość produktu

126 mm

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji

min 5 %

Warunki Środowiskowe

max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie
rodzaj zasilania
typ zasilacza
zużycie energii
Energy Star

sieciowe AC 120 V, 60 Hz, 0,6 A; od 110 do 240 V, 50/60 Hz,
0,8 A
zewnętrzny opcjonalny wewnętrzny akumulator litowy
max 32 W
nie

Wymagania Systemowe
Windows

Pentium® II (lub równoważny) bądź szybszy; 64 MB RAM;
200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; monitor
SVGA 800x600 z 16-bitową głębią koloru; napęd CD-ROM
4x; port USB i przewód USB; Windows® 98 SE,2000,M,XP

Mac OS

Mac OS X 10.3.9 i nowsze; procesor G3 lub z nim zgodny;
128 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym
na potrzeby instalacji oprogramowania; monitor SVGA
800 x 600 z 16-bitową głębią koloru

hardware

drukarka fotograficzna HP Photosmart A717, trójkolorowy
atramentowy wkład drukujący HP 110 (5 ml) (CB304AE),
próbnik nośników fotograficznych w formacie 10 x 15
cm,przewodnik instalacyjny, podręcznik użytkownika,
zasilacz, przewód USB

Zawartość Opakowania

software

oprogramowanie HP Photosmart Essential oraz HP
Photosmart Premier

certyfikaty

IEC 60950: trzecia edycja: 1999; EN 60950: 2000;
UL1950/CSA22.2 nr 950, trzecia edycja: 1995; NOM
019-SFCI-1993; GB4943: 2001

Inne

Gwarancja
service
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