
HP Photosmart A516 fotoprinter

Gemakkelijk onderweg foto's printen van pasfotoformaat tot 10 x 15 cm.
Deze compacte printer zorgt overal voor plezier. Direct printen vanuit
PictBridge-compatibele camera's en vanaf geheugenkaarten 1 – zonder pc.

De HP Photosmart A516 fotoprinter is ontworpen voor mensen die een leuk, snel en handig hulpmiddel zoeken om bij
vrienden en familie foto's te bekijken, te selecteren, te verbeteren, te printen en te delen – zonder pc.

Probleemloos foto's printen met een compacte, lichte printer die u vrijwel overal mee naartoe kunt nemen.
Zonder pc 10 x 15 cm foto's printen in één minuut, waar u ook bent – thuis, bij vrienden of op een feestje. Inpakken en
wegwezen: de papierladen kunnen worden ingeklapt voor gemakkelijk transport. Overal printen met een optionele HP
Photosmart interne batterij – tot 75 foto's met een volledig opgeladen batterij (niet inbegrepen; het aantal prints per
geladen batterij kan variëren). Printen vanuit Bluetooth-compatibele cameratelefoons, pda's en notebook pc's met een
optionele draadloze adapter (niet inbegrepen).

Printen zonder pc vanuit PictBridge-compatibele camera's en vanaf alle gangbare typen geheugenkaarten.
Foto's direct printen vanuit PictBridge-compatibele camera's en vanaf alle gangbare typen geheugenkaarten 3. Foto's
bekijken op het 3,8-cm kleurendisplay en alleen die foto's afdrukken die u wilt. Rode ogen verwijderen, details scherper
maken en kleur verbeteren met de unieke, ingebouwde HP Photo Fix knop. Er is keuze uit tal van optionele HP accessoires,
inclusief draagtassen (niet inbegrepen).

Sneldrogende, waterbestendige 10 x 15 cm foto's 2.
10 x 15 cm foto's die zijn afgedrukt op HP Advanced Photo Paper zijn onmiddellijk droog en waterbestendig – ze kunnen
direct na het printen worden uitgedeeld aan vrienden, zonder risico op vegen of vlekken. Schitterende foto's printen met
rijke, natuurlijke kleuren, in artistiek zwart-wit of nostalgisch sepia.

1 Ondersteunt CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, SecureDigital/MultiMediaCard en xD-Picture Card, Memory Stick Duo (met
adapter) en Mini-SD (met adapter).
Niet inbegrepen.
2 Alleen indien geprint op HP Advanced Photo Paper met HP Nr.
110 drie-kleuren inktcartridge met Vivera inkt.
Kijk op: www.hp.com/go/printpermanence.
3 Ondersteunt CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, SecureDigital/MultiMediaCard en xD-Picture Card, Memory Stick Duo (met
adapter) en Mini-SD (met adapter).
Geheugenkaarten zijn niet inbegrepen; moeten apart worden aangeschaft.



Technische specificaties
Printtechnologie Thermische HP inkjettechnologie
Spuitmondjes 600 spuitmondjes voor kleureninkt
Printsnelheid Documenttype Concept Standaard Presentatie

10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier) Vanaf 45 seconden
(met witranden, bij
printen vanaf een
computer)

Vanaf 53 seconden
(met witranden,
rechtstreeks
aangesloten)

Vanaf 92 seconden
(met witranden,
rechtstreeks
aangesloten)

Afhankelijk van het type en de printmodus; genoemde snelheden zijn gemiddelden. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk
van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.

Printkwaliteit Kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer
Compatibele besturingssystemen Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3.9 en hoger
Minimum systeemeisen Windows®: Pentium® II (of equivalent) of hoger; 64 Mb RAM (256 Mb aanbevolen); 200 Mb vrije schijfruimte (450 Mb

aanbevolen); 800 x 600 SVGA-monitor met 16-bits kleur; Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home Edition, XP Professional, XP
Professional x64 Edition; Internet Explorer 5.01 (met SP2 of hoger); 4x cd-rom drive; USB-poort en USB-kabel (kabel niet
inbegrepen); Adobe® Acrobat® Reader 5 of hoger aanbevolen; Internettoegang aanbevolen
Macintosh: Mac OS X v10.3, 10.4 en hoger; G3 processor of hoger (G4 of hoger aanbevolen); 128 Mb RAM (256 Mb of
meer aanbevolen); 150 Mb vrije schijfruimte voor software-installatie; voor HP Memories disc creator software zijn een cd-writer
en 700 Mb extra vrije schijfruimte nodig; Internet Explorer 5.01 (met SP2 of hoger); 4x cd-rom drive; USB-poort en USB-kabel
(kabel niet inbegrepen); Adobe® Acrobat® Reader 5 of hoger aanbevolen; Internettoegang aanbevolen

Geheugen 32 MB
Printertalen HP PCL 3 GUI, PML
Aanbevolen mediagewicht HP fotopapier tot 280 gr/m2
Aanbevolen media HP Advanced Photo Paper: 10 x 15 cm
Mediaformaten Standaard: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, Afwijkend OR afwijkende formaten: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm
Mediaverwerking/invoer Vellen: 20, Kaarten: 20
Papierinvoerlade Standaard: 1, optioneel: 1
Mediaverwerking/uitvoer 20
Voeding ingangsspanning: 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Externe voedingsmodule, optionele interne lithium-ion batterij

(niet inbegrepen, wordt apart verkocht)
Stroomverbruik Max. 12 W
Interface en aansluitopties USB – compatibel met de USB 2.0 specificatie, PictBridge, 4 geheugenkaartslots, optioneel: HP bt450 draadloze Bluetooth®

print- en pc-adapter, HP bt300 draadloze Bluetooth® printadapter
Bedieningspaneel 5 knoppen op het frontpaneel (Aan/uit, Photo Fix, Printen, Annuleren, OK)
Inbegrepen software HP Photosmart Essential en HP Photosmart Premier software
Afmetingen (b x d x h) Zonder verpakking: 220 x 116 x 116 mm, Met duplexmodule: 220 x 222 x 116 mm, met verpakking: 300 x 194 x 235 mm
Gewicht Zonder verpakking: 1,17 kg, met verpakking: 2,1 kg
Omgevingscondities Omgevingscondities: temperatuur, in bedrijf: 0 tot 45°C; Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35°C; relatieve

luchtvochtigheid, in bedrijf: 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid; Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80%
relatieve luchtvochtigheid; Temperatuur, bij opslag:-30 tot 65°C; Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 5 tot 95% relatieve
luchtvochtigheid; geluidsspecificaties volgens iso 9296: geluidskracht: lwad 5,5 B(A)

ENERGY STAR Nee
Gebruiksduur supplies Meer informatie over cartridgeopbrengst (pagina's en foto's) is beschikbaar op: www.hp.com/go/pageyield
Garantie Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijk vereisten.

Bestelinformatie
Q7021A HP Photosmart A516

fotoprinter, HP Nr. 110
drie-kleuren inktcartridge (5

ml) CB304AE,
voedingsmodule met snoer,

10 x 15 cm
fotomediavoorbeeld,
systeemkaartenkit,

gebruikershandleiding,
installatieposter,

registratiekaart, HP
Photosmart Essential

software.

Accessoires
C6518A HP USB-kabel, 2 m
Q6410A HP Draagtas voor fotoprinters
Q6398A HP bt450 draadloze Bluetooth

printadapter
Q5599B HP Batterij voor fotoprinters

Supplies
CB304AE HP Nr. 110 drie-kleuren

inktcartridge met Vivera inkt
Q8700AE HP Nr. 110 serie foto value pack

met Vivera inkt, 10 x 15 cm, 120
vel

Een compleet overzicht van supplies en
accessoires is beschikbaar op de HP website:

http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/Photosmart    http://www.hp.com
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