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Digitaalkaamerad HP Photosmart 318 ja 612
Digitaalkaamerad HP Photosmart 318 ja 612 pakuvad väga head pildikvaliteeti ning paindlikke salvestusvõimalusi. Kaamerate
resolutsioon on 2,3 megapikselit, neil on 2x digitaalne (612-l lisaks ka 2x optiline suurendus) ja 1,75-tolline vedelkristallekraan (LCD).
Kaameratel on integreeritud 8MB mälu ja üks vaba CompactFlash kaardi pesa. Lisaks on uutel digikaameratel automaatse
säriajaseadistuse ja "punaste silmade" efekti vähendamise funktsioonid, automaatne välk ning ülevaatlik ja energiasäästlik
staatusenäidik.
Digitaalkaamerad HP Photosmart 318 ja 612 tulid Eestis müügile oktoobris-novembris.
Digitaalkaamera HP Photosmart 715
Uus HP digitaalkaamera Photosmart 715 pakub 3,3 megapikselist resolutsiooni ja 3x optilist suurendust, mis tagab alati kontrastsed ja
selged fotod. 16 MB CompactFlash kaart, mis tuleb kaameraga kaasa, suudab mahutada 162 madala resolutsiooniga, 20 keskmise
resolutsiooniga ja 10 kõrge resolutsiooniga fotot.
Digitaalkaamera HP Photosmart 715 on Eesti turul müügil 1. oktoobrist.
HP Photo Imaging tarkvara
Kõigi HP digitaalfotograafia toodetega on kaasas täiustatud pilditöötlustarkvara, mis võimaldab klientidel automaatselt vaadata fotosid,
koostada ja välja trükkida "fotoalbumeid" ilma ühegi nupulevajutuseta ning oma soovi järgi muuta selliseid näitajaid nagu teravus,
varjud, värvid ja resolutsioon. Photo Imaging tarkvara muudab fotode arvutisse laadimise lihtsaks, kuna fotod toimetatakse otse
digitaalkaamerast Mac või PC tüüpi arvutisse ning selleks pole vaja vajutada ühtki nuppu.
Digitaalkaamera printer HP Photosmart 100
Digitaalkaamera printer HP Photosmart 100 ühendab endas stiilse disaini ja uusima trükikassettide tehnoloogia. Uus printer on HP kõige
väiksem ja kõige hõlpsamini kasutatav printimislahendus käesoleval hetkel. Selle mõõdud on kõigest 22x11 cm ja kaal 1,3 kg, samas
tagab HP Photosmart 100 kõrge trükikvaliteedi ja sobib ideaalselt peredele, kes tahavad välja printida fotosid suurusega kuni
10x15 cm, mis on fotode puhul kõige populaarsem suurus.
HP Premium Plus fotopaberile prinditud fotode eluiga on fotoalbumis sama pikk nagu traditsioonilistel fotodel ning isegi lahtiselt
päevavalguse kätte jäetuna võib nende säilivusaeg küündida 3 aastani.
HP Photosmart 100 tuli Eestis müügile 1. novembrist
Tindiprinterid HP Photosmart 1315 ja 1115 Photo-Direct
Tindiprinter HP Photosmart 1315 Photo-Direct pakub parimat kombinatsiooni fotokvaliteedist, mitmekülgsusest ja jõudlusest. HP
Photosmart 1315 prindib nii kõrgkvaliteetseid fotosid kui tavapäraseid dokumente. Tänu HP Photoret III Precision tehnoloogia
kasutamisele, 2400x1200 dpi resolutsioonile ja HP Premium fotopaberitele on digitaalfotod väga sarnased "traditsiooniliste" fotodega.
Kasutajal on võimalus printida fotosid ühe nupulevajutusega otse CompactFlash, SmartMedia ja Sony Memory Stick mälukaartidelt või
arvutist.
Täiendavat kasutusmugavust lisab 6 cm laiune värviline LCD ekraan, mis võimaldab kasutajal vaadata oma kaamera mälukaardile
salvestatud fotosid, kasutada tavapäraseid funktsioone nagu fotode pööramine ja lõikamine ning valida, kas kasutaja soovib printida fotot
värvilisena, mustvalgelt või vanaaegses stiilis. Juhtpaneelil paikneb ka "e-posti nupp", mis lisab valitud foto automaatselt arvutis valmis
kirjutatud kirjale.
HP Photosmart 1315 tuli Eestis müügile alates 1. novembrist.
HP Photosmart 1115 Photo-Direct printer teeb hinnateadlikele peredele kättesaadavaks võimaluse saata fotod otse kaamerast printerisse.
Lisaks mitmekülgsetele võimalustele eristab seda uut printerit teistest ka juhtpaneel koos CompactFlash ja SmartMedia mälukaartide
lugejaga. "Save" nupp laeb kaardi sisu hõlpsalt arvutisse. Täiendav fotopaberi sahtel võimaldab kasutajatel hoida printeris samaaegselt
nii tavalist kui ka 10x15 cm fotopaberit.
HP Photosmart 1115 on Eesti turul saadaval alates 1. novembrist.
Arvutimaailm püüab oma järgmises numbris mõningaid nendest toodetest ka testida.
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