hp photosmart 720

aparat cyfrowy hp photosmart 720
HP Photosmart 720 to stylowy aparat cyfrowy oferujcy zaawansowane funkcje w połczeniu z prostot obsługi.
Wyposaony jest w matryc wiatłoczuł o rozdzielczoci 3,3 megapiksela i całkowity zoom 12x (3x optyczny, 4x cyfrowy).
Utrwala na zdjciach najdrobniejsze szczegóły i pozwala nagrywać dwikowe sekwencje wideo (z zoomem optycznym 3x).
Aparat dla rodzin i uytkowników indywidualnych, którzy pragn skorzystać z moliwoci stwarzanych
przez technologi cyfrow i poszukuj stylowego aparatu cyfrowego oferujcego rozbudowane funkcje.
Stylowa, atrakcyjna forma.
• Czarna, ergonomiczna obudowa z wygodnym, gumowanym uchwytem.
• Metalowy wierzch nadaje aparatowi elegancki, profesjonalny wygld.
• Automatyczna zasuwka zabezpiecza obiektyw przed uszkodzeniem.
Znakomite zdjcia i dwikowe sekwencje wideo – fotografuj, co chcesz.
• Matryca wiatłoczuła o rozdzielczoci 3,3 megapiksela gwarantuje fantastyczne rezultaty –
nawet przy powikszeniach do formatu A4.
• Całkowity zoom 12x: zoom optyczny 3x (odpowiednik 34-102 mm w aparacie małoobrazkowym)
do zdjć i sekwencji wideo.
• Zoom cyfrowy 4x (tylko do zdjć) dodatkowo zwiksza moliwoci.
• Ustawienia rczne do fotografowania w trudnych warunkach owietleniowych.
• Nagrywanie 30-sekundowych sekwencji wideo z dwikiem, opatrywanie zdjć komentarzem
słownym lub tłem dwikowym.
• Kolorowy wywietlacz LCD o przektnej 4,1 cm pozwala od razu przegldać i udostpniać
zdjcia i sekwencje wideo.
Aparat, który pozwoli Ci zrobić znacznie wicej ni tylko zdjcia.
• HP Instant Share: zrób zdjcie i wybierz miejsce, gdzie ma zostać wysłane lub przechowane.
• Opcjonalna stacja dokujca HP ułatwia pobieranie i drukowanie zdjć z aparatu, wysyłanie
obrazów poczt elektroniczn, a nawet wywietlanie ich na ekranie telewizora.
• Wygodne ładowanie akumulatorków w aparacie przez opcjonaln stacj dokujc HP lub zasilacz
sieciowy HP.
• Oprogramowanie fotograficzne HP Photo & Imaging z Kreatorem dysku fotograficznego HP –
maksymalne moliwoci i łatwa obsługa, przygotowywanie płyt do odtwarzaczy DVD.
• System bezporedniego druku HP – bez uycia komputera.
aparat cyfrowy hp photosmart 720
z opcjonaln stacj dokujc
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dane techniczne
rozdzielczoć

numery katalogowe hp
Całkowita: 3,34 megapiksela (całkowita liczba pikseli 2140 x 1560). Efektywna: 3,18 megapiksela
(efektywna liczba pikseli 2048 x 1525).

czujnik CCD

Matryca CCD 1/1,8 cala; całkowita liczba pikseli 2048 x 1536; efektywna liczba pikseli 2040 x 1560.

kodowanie koloru

30 bitów

zoom

12x: 3x optyczny (odpowiednik 34-102 mm w aparacie małoobrazkowym), 4x cyfrowy

LCD

Wywietlacz LCD o przektnej 4,1 cm (521 x 218 = 113.578 punktów)

pamić

Wewntrzna pamić 16 MB na fotografie oraz nagrania wideo i audio, gniazdo na karty Secure Digital (SD).
Liczba obrazów w 16 MB pamici:
220 zdjć (60 KB / 640 x 480 pikseli) – rozdzielczoć jednogwiazdkowa (*);
18 zdjć (800 KB / 2048 x 1536 pikseli) – rozdzielczoć dwugwiazdkowa (**), ustawienie domylne;
12 zdjć (1200 KB / 2048 x 1536 pikseli) – rozdzielczoć trzygwiazdkowa (***).

formaty plików

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

ogniskowa obiektywu

7-21 mm (odpowiednik 34-102 mm w aparacie małoobrazkowym)

wizjer

Widok rzeczywisty, z trzykrotnym zoomem optycznym

przesłona

f/2,6 – f/4,7 (szeroki kt), f/4,5 – f/8,0 (teleobiektyw)

czasy migawki

Od 2 do 1/1000 s

czułoć

ISO 100, 200, 400 (moliwoć rcznego ustawiania)

kontrola ekspozycji

Automatyczna, automatyczna/rczna korekcja nawietlania (±1,5 EV), automatyczne/rczne ustawianie
czułoci (ISO 100, 200, 400), automatyczne/rczne równowaenie bieli (ustawienia rczne: 5000 K –
wiatło dzienne, 6500 K – zachmurzenie, 2600 K – wiatło arowe, 6000 K – wiatło fluorescencyjne 1,
3600 K – wiatło fluorescencyjne 2).

korekcja nawietlania

Automatyczna (przy czułoci ISO 100), moliwoć rcznej korekcji ±1,5 EV co 0,5 stopnia (przy czułoci
ISO 100, 200 lub 400).

opónienie migawki

<1s

pomiar wiatła

TTL (przez obiektyw)

ostroć

Od ~0,2 m do nieskoczonoci, automatyczne ustawianie ostroci 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, powikszanie, obracanie

równowaenie bieli

Automatyczne, z moliwoci ustawie rcznych: 5000 K (wiatło dzienne), 6500 K (zachmurzenie),
2600 K (wiatło arowe), 6000 K (wiatło fluorescencyjne 1), 3600 K (wiatło fluorescencyjne 2).

tryby zdjciowe

Portret, krajobraz, obrót

kontrola barw

Automatyczna

tryby pracy

Pojedyncze zdjcia, samowyzwalacz, zdjcia seryjne, wideo (z dwikiem)

samowyzwalacz

Samowyzwalacz z 10-sekundowym opónieniem

nagrywanie dwiku

Do 255 sekund

nagrywanie sekwencji wideo

Tak – format AVI, 20 kl/s, rozdzielczoć obrazu wideo 1/4 VGA

interfejsy

Kabel USB; stacja dokujca HP do komputera, telewizora i drukarki; bezporedni druk na drukarkach HP Deskjet
i HP Photosmart przez kabel USB (bez komputera); karty SD przez czytnik w drukarkach HP Photosmart z roku 2002
(druk bez komputera); złcze zasilacza (zasilacz sieciowy c8875a); 8-stykowe złcze kombinowane USB/wyjcie
wideo z dwikiem.

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, ekran SVGA 800 x 600
z 16-bitow głbi koloru, napd 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, ekran 800 x 600 z 16-bitow głbi
koloru, napd CD-ROM, 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 dokujca HP Photosmart 8881 do aparatów cyfrowych (zawiera c8875a), 6,2-6,5 V/150 mA,
5,7-6,5 V/19 A.

wymiary (szer. x głb. x wys.)

Bez opakowania: 118 x 75 x 53 mm; w opakowaniu: 240 x 183 x 110 mm.

masa

Bez opakowania: 266 g bez baterii; w opakowaniu: 0,95 kg.
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aparat cyfrowy hp photosmart
720, 4 baterie AA Photo Lithium
(litowo-jonowe), płyta CD z
oprogramowaniem fotograficznym
hp photo & imaging i kreatorem dysku
fotograficznego hp, podrcznik uytkownika*
lub instrukcja instalacyjna, kabel USB,
kabel USB do drukarki, katalog Tiffen,
ulotka prezentujca akcesoria,
wkładka stacji dokujcej
* dodatkowe przewodniki uytkownika w formacie
elektronicznym (*.PDF) na płycie CD

akcesoria i zestawy
c8881a

stacja dokujca hp photosmart
8881 do aparatów cyfrowych

c8884a

zestaw akcesoriów podrónych
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 pamici SD 32 MB
y1789a

zestaw akcesoriów dsca20
do aparatów cyfrowych hp

wicej akcesoriów jest dostpnych u lokalnych
sprzedawców i przez katalog zawarty w zestawie

zasilanie
c8875a

zasilacz sieciowy hp 6 V
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