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aparat cyfrowy hp photosmart 620
HP Photosmart 620 to stylowy, łatwy w u�yciu aparat cyfrowy z całkowitym zoomem 12x.
Wyposa�ony jest w matryc� �wiatłoczuł� o rozdzielczo�ci 2,1 megapiksela, wiele przydatnych
funkcji i potrafi nagrywać sekwencje wideo. Kolorowy wy�wietlacz LCD o przek�tnej 3,8 cm
umo�liwia natychmiastowe przegl�danie zdj�ć i sekwencji wideo.

Produkt dla rodzin i u�ytkowników indywidualnych, którzy ju� maj� aparat cyfrowy i chc�
go zamienić na model oferuj�cy bardziej zaawansowane funkcje i wyposa�ony w obiektyw
ze zmienn� ogniskow�.

Wszechstronno�ć – całkowity zoom 12x pozwala z łatwo�ci� robić zdj�cia wszelkiego rodzaju.

• Maksymalna rozdzielczo�ć 2,1 megapiksela i całkowity zoom 12x – znakomite szczegóły,
wydruki zdj�ć do formatu 13 x 18 cm.

• Zoom optyczny 3x (odpowiednik 36 – 102 mm dla aparatu małoobrazkowego) – doskonałe
zbli�enia i szerokok�tne uj�cia.

• Zoom cyfrowy 4x zapewnia dodatkow� elastyczno�ć i wygod�.

Wykorzystaj w pełni mo�liwo�ci dzisiejszej technologii cyfrowej.

• Matryca �wiatłoczuła o rozdzielczo�ci 2,1 megapiksela – zawsze znakomite zdj�cia.
• Mo�esz od razu przegl�dać swoje zdj�cia i sekwencje wideo na kolorowym wy�wietlaczu LCD

o przek�tnej 3,8 cm.
• Znakomite rezultaty bez prób i bł�dów – redukcja efektu czerwonej �renicy, automatyczna

ekspozycja i lampa błyskowa.

Aparat, który pozwoli Ci zrobić znacznie wi�cej ni� tylko zdj�cie.

• HP Instant Share: zrób zdj�cie i wybierz miejsce, gdzie ma zostać wysłane lub przechowane.
• Opcjonalna stacja dokuj�ca ułatwia pobieranie i drukowanie zdj�ć z aparatu, wysyłanie

obrazów poczt� elektroniczn�, a nawet wy�wietlanie ich na ekranie telewizora.
• Wygodne ładowanie akumulatorków w aparacie przez opcjonaln� stacj� dokuj�c� lub zasilacz

sieciowy HP.
• Oprogramowanie fotograficzne HP Photo & Imaging z kreator dysku fotograficznego HP –

maksymalne mo�liwo�ci i łatwa obsługa, przygotowywanie płyt do odtwarzaczy DVD.
• System bezpo�redniego druku HP – bez u�ycia komputera.
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z opcjonaln� stacj� dokuj�c�
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dane techniczne
rozdzielczo�ć Całkowita: 2,14 megapiksela (całkowita liczba pikseli 1704 x 1257); efektywna: 2,06 megapiksela

(efektywna liczba pikseli 1650 x 1250).

czujnik CCD Matryca CCD 1/2,7 cala; całkowita liczba pikseli 1704 x 1257, efektywna liczba pikseli 1650 x 1250.

kodowanie koloru 30-bitowa

zoom 12x (3x optyczny, 4x cyfrowy)

LCD Pod�wietlany wy�wietlacz kolorowy TFT o przek�tnej 3,8 cm (1,5 cala) o rozdzielczo�ci 280 x 220
(61 600 pikseli) umo�liwia podgl�d i przegl�danie zdj�ć oraz sprawdzanie stanu naładowania baterii,
liczby zdj�ć, trybu lampy błyskowej i ustawie� jako�ci obrazu.

pami�ć Wewn�trzna pami�ć 8 MB na zdj�cia i sekwencje wideo oraz gniazdo na karty Secure Digital (SD).
Liczba obrazów w 8 MB pami�ci:
100 zdj�ć (80 KB / 640 x 480 pikseli) – rozdzielczo�ć jednogwiazdkowa (*);
14 zdj�ć (500 KB / 1632 x 1232 pikseli) – rozdzielczo�ć dwugwiazdkowa (**), ustawienie domy�lne;
7 zdj�ć (900 KB / 1632 x 1232 pikseli) – rozdzielczo�ć trzygwiazdkowa (***).

formaty plików JPEG (EXIF 2.2) i AVI (M-JPEG)

ogniskowa obiektywu 5,6-15,7 mm (odpowiednik 36 – 102 mm w aparacie małoobrazkowym)

wizjer Wizjer pokazuj�cy rzeczywisty obraz, z zoomem optycznym 3x

przesłona Szeroki k�t: f/2,8 i f/5,6; teleobiektyw: f/4,4 i f/8,0

czasy migawki Od 1/1,5 do 1/1000 s

czuło�ć ISO 100 (automatyczna)

kontrola ekspozycji Automatyczna

korekcja na�wietlania Automatyczna (EV 4,5-15,5 przy ISO 100)

opó�nienie migawki < 1 s

pomiar �wiatła TTL (przez obiektyw)

ostro�ć ~ 0,2 m do niesko�czono�ci, automatyczne ustawianie ostro�ci i tryb makro

lampa błyskowa Automatyczna lampa błyskowa, redukcja efektu czerwonej �renicy, z lamp� błyskow�, bez lampy błyskowej

funkcje kontroli obrazu Usuwanie, DPOF (Digital Print Order Form), odtwarzanie, powi�kszanie, obracanie

równowa�enie bieli Automatyczne

tryby zdj�ciowe Portret, krajobraz, obrót

kontrola barw Automatyczna

tryby pracy Pojedyncze zdj�cia, samowyzwalacz, tryb nagrywania sekwencji wideo

samowyzwalacz Samowyzwalacz z 10-sekundowym opó�nieniem

nagrywanie d�wi�ku Nie

nagrywanie wideo Tak – Format AVI, 15 kl/s, rozdzielczo�ć obrazu wideo 1/4 VGA.

interfejsy i poł�czenia Kabel USB, ł�cznik do stacji dokuj�cej HP Photosmart 8881 do aparatów cyfrowych, 
zasilacz 6-woltowy, 8-pinowe zł�cze kombinowane USB/wideo.

oprogramowanie w zestawie Oprogramowanie fotograficzne HP Photo & Imaging z kreatorem dysku fotograficznego HP

minimalne wymagania systemowe Pentium® 166 MHz lub nowszy, 32 MB RAM, 300 MB wolnego miejsca na dysku, monitor SVGA 800 x 600
z 16-bitow� gł�bi� koloru, nap�d CD-ROM, port USB, Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP
Professional lub XP Home Edition.

minimum dla Macintosha PowerPC 233 MHz, 64 MB RAM, 150 MB wolnego miejsca na dysku, monitor 800 x 600 z 16-bitow�
gł�bi� koloru, nap�d CD-ROM, port USB; Mac OS 9.0 lub 9.1, OS X od wersji 10.1.2.

obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 98, Me, XP Professional, XP Home Edition, 2000; 
Mac OS od wersji 9.1, OS X od wersji 10.1.2.

zasilanie Zasilacz sieciowy 6 V (c8875a); 4 standardowe baterie AA: Photo Lithium, alkaliczne lub NiMH.
Stacja dokuj�ca HP Photosmart 8881 do aparatów cyfrowych (zawiera c8875a).

wymiary (szer. x gł�b. x wys.) Bez opakowania: 120 x 50 x 73 mm; w opakowaniu: 240 x 183 x 110 mm.

masa Bez opakowania: 207 g bez baterii; w opakowaniu: 0,87 kg.

ENERGY STAR Tak

gwarancja 1 rok

numery katalogowe hp
q2170a aparat cyfrowy hp photosmart

620, 4 baterie AA Photo Lithium 
(litowo-jonowe), płyta CD

z oprogramowaniem fotograficznym
hp photo & imaging i kreatorem

dysku fotograficznego hp, podr�cznik
u�ytkownika* lub instrukcja instalacyjna,

kabel USB, kabel USB do drukarki,
katalog Tiffen, ulotka prezentuj�ca

akcesoria, wkładka do stacji dokuj�cej
* dodatkowe przewodniki u�ytkownika w formacie

elektronicznym (*.PDF) na płycie CD

akcesoria i zestawy
c8881a stacja dokuj�ca hp photosmart

8881 do aparatów cyfrowych
c8884a zestaw akcesoriów podró�nych

dsca40 do aparatów cyfrowych hp
y1434a aparat cyfrowy hp ps 320 +

drukarka hp ps 7150
y1435a aparat cyfrowy hp ps 620,

drukarka hp ps 130, futerał na aparat
i drukark�, karta pami�ci SD 32 MB

y1789a zestaw akcesoriów dsca20
do aparatów cyfrowych hp

wi�cej akcesoriów jest dost�pnych u lokalnych
sprzedawców i przez katalog zawarty w zestawie

zasilanie
c8875a zasilacz sieciowy hp 6 V

http://www.hp.com
http://www.hp.pl
http://www.hp-expo.com Specyfikacje przedstawione w tym

dokumencie mog� bez uprzedzenia ulec
zmianie. ENERGY STAR jest zastrze�onym
znakiem Agencji Ochrony �rodowiska
Stanów Zjednoczonych (EPA). Wszystkie
inne wymienione nazwy produktów mog�
być znakami handlowymi odpowiednich
firm. Microsoft, Windows i MS Windows
s� zastrze�onymi znakami handlowymi
Microsoft Corporation.
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