HP LaserJet Pro M1130 multifunktionsskrivarserie
Idealisk för företagsanvändare som jobbar hemma eller
på ett litet kontor och som behöver den mest prisvänliga
och lättanvända HP LaserJet MFP:n för vardagliga
kontorsuppgifter — utskrift, kopiering och skanning —
med energibesparande funktioner och en kompakt
storlek.

Få mer gjort med denna överkomliga HP
LaserJet Pro MFP.

Minska din miljöpåverkan och minska
utgifterna.

● Öka effektiviteten och maximalt utbyte av dina
resurser: skriv ut, kopiera och skanna med en
kompakt, utrymmesbesparnde maskin.

● Spara upp till 50 % energi med
direktuppvärmningsteknik3 och spara upp till fyra
gånger så mycket energi med direktuppvärmd
kopiering4.

● Skriv ut högkvalitativa dokument med kraftfull, tydlig
text och skarpa bilder med HPs originaltonerkassetter.
● Skriv ut med hastigheter på upp till 18 sid/min A4
och starta och avsluta utskrifterna snabbt med
direktuppvärmningsteknik som ger utskrift av den
första sidan (från Auto-Off-läge) på bara 8,5
sekunder.

Kom igång snabbt och enkelt.
● Installera blixtsnabbt på din dator utan CD med HP
Smart Install1 som gör att du snabbt och enkelt
kommer igång med utskrifterna.

● Spara ännu mer energi med HP
Auto-On/Auto-Off-teknik som känner av när du
skriver ut och slår på och stänger av skrivaren
automatiskt4.
● Minska din miljöpåverkan och reducera spill med
förinstallerade tonerkassetter som ger mindre
förpackningsmaterial.
● Returnera kassetterna genom HP Planet Partners för
enkel, kostnadsfri återvinning5.

● Installera och börja skriva ut direkt med denna MFP:s
lättanvända, intuitiva kontrollpanel.
● Anslut enkelt MFP:n direkt till datorn via Hi-Speed
USB 2.0-porten.
● Säkerställ tillförlitliga utskrifter, sida efter sida, kassett
efter kassett, med äkta HP-förbrukningsmaterial som
utformats särskilt för din skrivare. HP SureSupply
hjälper dig att enkelt hitta och köpa en
utbyteskassett2.

● Spara energi – HP Auto-On/Auto-Off-teknik slår på skrivaren när du behöver den och
stänger av den när du inte använder den.[eco01]
● Spara upp till fyra gånger så mycket engergi med direktuppvärmd kopiering[eco02]
● Få bättre ordning och minska spill – skanna
● lagra och dela dokument digitalt
ENERGY STAR®-godkänd produkt

[eco01]HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivare och inställningar.
[eco02]Jämfört med fluorescerande rör sänker kopiering med direktuppvärmnings- och LED-teknik
energiförbrukningen 4 gånger i inaktivt läge och 1,4 gånger i kopieringsläge.
Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. HPs tjänster för inventariehantering och
återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

1 HP Smart Install fungerar endast med Windows.

2 Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder. Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply.

3 Energibesparingar baserade på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Energy Consumption) på HP LaserJet-produkter med direktuppvärmningsteknik
jämfört med ledande konkurrerande modeller i mars 2009.

4 HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivarens inställningar.

5 Retur och återvinning av HPs tonerkassetter är tillgänglig i 49 länder och territorier världen över, vilket täcker 88 % av den adresserbara marknaden; gå till
www.hp.com/recycle om du vill veta mer.

HP LaserJet Pro M1130 multifunktionsskrivarserie
TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Skriv ut, kopiera, skanna
Värdbaserad
Utskriftsupplösning
Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi (1200 effektiva dpi med HP FastRes
1200); Svart (normal): Upp till 600 x 400 dpi (600 effektiva dpi med HP
FastRes 600)
Print Technology Resolution
FastRes 600; FastRes 1200
Utskriftsteknik
Laser
Utskriftshastighet
Svart (A4): Upp t 18 sid/min; Första sidan ut i svart: Så snabbt som 8,5
sek (från Auto-Off)
Antal bläckpatroner
1 (svart)
Printer Smart-funktioner
CE847A: HP Smart Install, förenklad kontrollpanel, HP Auto-On/Auto-Off,
kompakt design;
Kapacitet
Varje månad, A4: Upp t 8000 sidor
Rekommenderad sidvolym per månad 250 till 2 000
utskriftsmarginaler
högst upp: 4 mm; vänster: 4 mm; längst ned: 4 mm; höger: 4 mm
Twain-version
Version 1.9
Färgskanning
Ja
Skanningstyp
Flatbädd
Skanningsupplösning
Utökad: Upp till 19200 dpi; Maskinvara: Upp till 1200 x 1200 dpi;
Optisk: Upp till 1200 dpi
Skanningshastighet
10 x 15 cm färgfoto till fil: mindre än 7 sek för skanning av en bild; Svart
(normal): Upp t 6 sid/min; Färg (normal): Upp t 3 sid/min
Gråskalenivåer/Bitdjup
256; 24-bitars
Filformat för skanning
JPEG, TIF (komprimerat och okomprimerat), PDF, GIF, BMP
Metod för inläsning vid skanning
Skanning via HP LaserJet-skannertillämpning eller TWAIN- eller
WIA-kompatibel tillämpningsprogramvara
Maximal skanningsstorlek
Flatbädd: 216 x 297 mm
Kopieringsupplösning
Svart (text och grafik): Upp till 600 x 400 dpi; Färg (text och grafik): Upp
till 600 x 400 dpi
Kopieringshastighet
Svart (A4): Upp t 18 kop/min
Maximalt antal kopior
Upp till 99 kopior
Formatändringsfaktor för kopiator
30 till 400 %
Kontrollpanel
CE847A: Numerisk tvåsiffrig LED-display; 5 knappar (Upp, Ned, Avbryt,
Omkopplare, Starta kopiering); 6 LED-indikatorlampor (Varning, Klar, Toner
låg, Antal sidor, Mörk/ljus, Förminska/förstora);
Funktioner

Standardskrivarspråk

Standardanslutning
Nätverksfunktioner
Kontrollpanel

Utmatningsfilformat
Standardfunktioner för digital
sändning
Bildskärm
Maximalt minne/Standardminne
Processortyp/hastighet
Alternativ för dubbelsidig utskrift
Medietyp och kapacitet, fack 1
Medietyper som stöds
Medievikt
Anpassade mediastorlekar
Kapacitet för automatisk
dokumentmatare
Utskriftshantering

Strömförsörjning

Medföljande program

Hi-Speed USB 2.0-port
Nätverksklar: Nej
Numerisk tvåsiffrig LED-display; 5 knappar (Upp, Ned, Avbryt,
Omkopplare, Starta kopiering); 6 LED-indikatorlampor (Varning, Klar, Toner
låg, Antal sidor, Mörk/ljus, Förminska/förstora)
PDF; TIF; BMP; GIF; JPG
Skanna till e-post, skanna till program, skanna till fil (alla endast från PC)
Numerisk tvåsiffrig LED
8 MB
Marvell®-processor;400 MHz
Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Magasin 1:ark: 150; kuvert: 10
Papper (vanligt, laser), kuvert, OH-film, etiketter, kortpapper, vykort
Magasin 1:60 till 163 g/m²
76 x 127 till 216 x 356 mm
Inga
150-arks pappersmagasin,Fack för 100 nedåtvända ark
Inmatningskapacitet:Upp till 150 ark,Upp till 10 kuvert
Utmatningskapacitet:Upp till 100 ark ,Upp till 10 kuvert,Upp till 75 ark
OH-film
Typ av nätaggregat:Inbyggd nätadapter
Strömförsörjning:Inspänning beroende på produktoption, antingen 110 till
127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz) eller 220 till 240 V~ (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Energiförbrukning:375 W (utskrift), 265 W (kopiering elelr skanning)
aktiv,0,3 W av, Strömbesparing (autoavstängning),1 W (Auto-Off)
energisparläge,3,2 W standby
Typisk elförbrukning (TEC):0,589 kWh/vecka
Värdbaserade skrivardrivrutiner, TWAIN, WIA, skanna till program,
XPS-drivrutin, Mac-drivrutin

Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003,
Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se
http://www.hplip.net). För Microsoft® Windows® Server 2003 och
Server 2008, lägg endast till utskrifts- och skanningsdrivrutiner.
Lägsta systemkrav
PC:Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server
2003, Server 2008: 1 GHz-processor, 1 GB RAM, 700 MB ledigt
hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet
Explorer 5.5 eller senare, USB- eller Ethernet-port;Mac:Mac OS X v10.4,
v10.5, v10.6; PowerPC G3, G4, G5- eller Intel®-processorer; 1 GB RAM;
200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB- eller
nätverksport
Akustik
Avgiven ljudeffekt: 6,2 B(A)
Ljudtrycksnivåer: 50 dB(A)
Driftsmiljö
Driftstemperatur:10 till 32,5 °C
Rekommenderad drifttemperatur:10 till 32,5 °C
Förvaringstemperatur:0 till 35 °C
Luftfuktighet vid förvaring:10 till 80 % RH
Luftfuktighet vid drift:10 till 80 % RH
Rekommenderad luftfuktighet vid drift:10 till 80 % RH
Produktgodkännanden
CISPR 22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1, EN 61000-3-2:2006
(övertoner, klass A), EN 61000-3-3:1995 +A1+A2 (flimmer), EN
55024:1998 +A1 +A2 immunitetsstandarder som inkluderar
överensstämmelse med följande: EN 61000-4-2:1995 (ESD-immunitet,
prestandakriterium B), EN 61000-4-3:1996 (immunitet mot utstrålade
störningar, prestandakriterium A), EN 61000-4-4:1995 (EFT-immunitet,
prestandakriterium B), EN 61000-4-5:1995 (stötpulsimmunitet,
prestandakriterium B), EN 61000-4-6:1996 (immunitet mot
ledningsbundna störningar, prestandakriterium A), EN 61000-4-11:1994
(spänningsfluktuationer, prestandakriterium B & C); Säkerhetscertifieringar:
UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03; IEC 60950-1:2001 och
EN 60950-1:2001 +A11. 21 CFR 1040.10 och 1040.,11 utom för
avvikelser i enlighet med laser; Notice No. 50, daterad 24 juni, 2007; IEC
60825-1:1993 +A1+A2 och EN 60825-1:1994 +A1 +A2
(laser/LED-produkt av klass 1); ENERGY STAR:Ja;
Produktmått
b x d x h:415 x 265 x 250 mm
Högst:415 x 365 x 250 mm
Produktens vikt
7,0 kg
Medföljer
CE847A: HP LaserJet Pro M1132 MFP; strömsladd(ar); utmatningsfack; HP
LaserJet svart starttonerkassett (genomsnittlig kapacitet 700 standardsidor,
kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752); Readiris PRO
11-programvara för textigenkänning; CD med programvara och
dokumentation; Installationsguide; supportbroschyr; Rättelseark;
Introduktionsark; Garantiguide (där tillämpligt);
Garanti
Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per
produkt, land och lokal lagstiftning.
Ursprungsland
Tillverkad i Kina
Förbrukningsartiklar
CE285A HP LaserJet CE285A svart tonerkassett
En kassett ger i genomsnitt 1600 standardsidor. Kapaciteten anges i
enlighet med ISO/IEC 19752.
CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP310 HP Laserjet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
Service- och supporttillval
UH761E HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år
UH757E HP Care Pack, utbytesservice nästa arbetsdag, 3 år
UH764E HP Care Pack, retur till depå-service, 3 år.(UH764E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien,
Ungern. UH761E/UH757E: Övriga Europa).
Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.
Kompatibla operativsystem

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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