HP Deskjet F2280 All-in-One

Gjør mer enn å bare skrive ut – du kan også skanne og kopiere med denne pålitelige og
brukervennlige alt-i-ett-enheten. Skriv ut dokumenter, nettsider og fotografier. Lag raske
fargekopier og gjør om fotografier og dokumenter til digitale filer med den innebygde
skanneren.
HP Deskjet All-in-One skriver, skanner, kopimaskin er laget for brukere som ser etter en grunnleggende, pålitelig og
brukervennlig alt-i-ett-enhet som gir mye for pengene, flotte resultater og en rekke enkle, men nyttige, verktøy.
Enkelt oppsett med enkle kontroller og nyttig programvare – kom i gang umiddelbart.
Enkel installering og problemfri drift med HPs intuitive programvare. Make use of a range of helpful tools including one-touch print
cancel button, low-ink indicator and an ink backup mode that lets you keep on printing when one cartridge runs out. Få flotte
resultater fra nettsider med HP Smart webutskrift2, og skriv ut fotografier med HP Photosmart Essential-programvare2. Kompakt
design og praktisk innfellbar papirskuff gjør at denne allsidige enheten får plass nesten hvor som helst.
Skriv ut, skann og kopier med en alt-i-ett-enhet som er laget for enkel daglig bruk.
Skriv ut, kopier og skann prosjekter, nettsider, dokumenter og mer fra én enkelt brukervennlig maskin. Lag raske kopier – det er
ikke nødvendig å slå på datamaskinen – og skriv ut ved hastigheter på opptil 20 spm i svart-hvitt og 14 spm i farger. Skriv ut
fargefotografier av høy kvalitet med originalt HP-blekk – velg fotografier uten kanter med 10 x 15 cm fotopapir med
avrivningskant eller opp til med kanter. Skann tradisjonelle fotografier slik at de kan deles via e-post, eller gjør om papirer til
digitale filer for arkivering3.
Effektiv, pålitelig ytelse med HP – verdens mest pålitelige skrivermerke 1.
Få konsistent, pålitelig utskrift, skanning og kopiering med denne holdbare HP Deskjet alt-i-ett-enheten. Nyt tryggheten ved
verdens mest pålitelige skrivermerke1 og den utprøvde ytelsen til HP Deskjet, som brukes av mer enn 200 millioner kunder over
hele verden. Velg fra standardblekkpatroner eller skriv ut opptil 2,5 ganger flere svart-hvitt- og fargesider med
høykapasitetspatroner (tillegg)4. Spar strøm og reduser strømregningene med denne Energy Star-kvalifiserte enheten.
1 Som valgt av forbrukere: www.hp.com/eur/idea

2 Ikke kompatibel med Windows 2000- eller Macintosh-operativsystemer

3 Windows 2000-kunder kan bare bruke skannefunksjonen gjennom programvaren

4 Sammenlignet med standard HP 21 svart og HP 22 trefargers blekkpatroner; høykapasitets HP-blekkpatroner er ikke inkludert, må kjøpes separat.

Tekniske spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Utskrift
Utskriftsteknologi
Blekktyper
Utskriftshastighet

CB683A

HP Deskjet All-in-One skriver,
skanner, kopimaskin, HP 21
svart blekkpatron, HP 22
trefargers blekkpatron, HP
Photosmart
Essential-programvare,
installeringsveiledning,
referansehåndbok,
strømforsyning og strømledning

C6518A

HP USB-kabel, 2m

C6520A

HP USB-kabel, 3 m

Utskriftskvalitet
Utskrift uten kanter
Skriverspråk
Skanning

Kopiering
Kopieringshastighet

Driftssyklus
Medietyper
Automatisk papirtypeføler
Mediestørrelser
Maksimale papirvekter
Papirhåndtering
Papirhåndtering/innmating
Dobbeltsidig utskrift
Strøm
Strømforbruk
Grensesnitt og tilkobling
Minne
Medfølgende programvare
Mål (b x d x h)
Vekt
Opprinnelsesland
Operativsystemkompatibilitet

ENERGY STAR
Levetid for rekvisita
Garanti

HP termisk blekkskriver
Fargestoffbasert (farge), pigmentbasert (svart)
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 20 spm
Opptil 7 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 14 spm
Opptil 4,7 spm
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir):
Så raskt som 83 sek
Så raskt som 90 sek
Så raskt som 125 sek
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
dokumentets kompleksitet.
Svart: Gjengitt med inntil 1200 dpi i svart ved utskrift fra en datamaskin, Farge: Fargeutskrift med opptil 4800 x 1200 optimerte
dpi ved utskrift fra datamaskin og med 1200 inngående dpi
Ja (opptil 10 x 15 cm på 10 x 15 cm fotopapir med avrivingskant)
Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
Oppløsning: Optisk: Opptil 1200 dpi; Maskinvare: Opptil 1200 x 2400 dpi; Forbedret: Opptil 19200 dpi
Maksimal dokumentstørrelse: 215 x 297 mm
Skannehastighet: 10 x 15 cm fargefotografi til Microsoft® Word: mindre enn 48 sekunder; OCR-behandling av full tekstside til
Microsoft® Word: mindre enn 24 sekunder; forhåndsvisning: mindre enn 14 sekunder (skannehastigheten varierer med
dokumentets kompleksitet)
Type: Planskanner; Bitdybde: 48-bits; Twain-versjon: Versjon 1.1; Skanneteknologi: CIS; Gråtoner: 256
Dokumenttype
Utkast
Normal
Svart tekst, A4:
Opptil 20 kpm
Opptil 4 kpm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 14 kpm
Opptil 2,8 kpm
Oppløsning: Svart: Opptil 600 dpi; Flere eksemplarer: Opptil 9; Forminskning/forstørring: 25 til 200 %
Opptil 1000 sider per måned
Papir (vanlig, inkjet, foto), konvolutter, transparenter, etiketter, kort, HP høykvalitetspapir, motivoverføringspapir
Nei
Standard: (210 x 297 mm), (148 x 210 mm), (105 x 148 mm), /JIS (182 × 257 mm), /ISO (176 x 250 mm), (114 x 162 mm),
DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, egendefinert: 78 x 127 til 216 x 356 mm
A4: 70 til 90 g/m², HP-konvolutter: 70 til 90 g/m², HP-kort: opptil 200 g/m², HP fotopapir: opptil 280 g/m²
Standard: 100-arks papirskuff
Ark: Opp til 100, Konvolutter: Opptil 10, Kort: Opptil 20, Transparentfilm: Opptil 20, 10 x 15 foto: Opptil 15
Manuelt (driverstøtte følger med)
Krav: Inngangsspenning 100-240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 1 A, Rekvisita: Ekstern
Maksimum: 20 watt maksimum (aktiv/utskrift), 7 watt maksimum (klar), 3 watt maksimum (hvile), 1 watt maksimum (av)
USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen
Standard: 32 MB; Maksimum: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart webutskrift 2.0, OCR-programvare
Uten emballasje: 426 x 457 x 181 mm, med skuffer opp: 426 x 268 x 181 mm, med emballasje: 468 x 225 x 300 mm
Uten emballasje: 4,13 kg, med emballasje: 5,27 kg
Produsert i Kina
Mac OS X , , eller høyere; Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP Professional, XP Professional ,
2000 og XP støttes med bare utskriftsdriver; Windows Vista®. HP Smart webutskrift- og HP Photosmart Essential-programvare er
ikke tilgjengelig for Microsoft® Windows® 2000, XP eller Mac OS X.
Ja
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Tilbehør

Rekvisita
C9351AE

HP 21 blekkpatron, svart

C9351CE

HP 21XL svart Inkjet-blekkpatron

C9352AE

HP 22 trefargers blekkpatron

C9352CE

HP 22XL trefargers
Inkjet-blekkpatron

C6658AE

hp 58 fotoblekkpatron (17 ml)

papirtyper
CHP710

HP Printing Paper for
multifunksjonsenheter, 80 g/m² –
A4 / 210 x 297 mm / 500 ark

C6818A

HP Superior Inkjet-papir 180,
glanset – 180 g/m² / A4 / 210 x
297 mm / 50 ark

Service og support
UG062E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG187E HP Care Pack, Utskiftingsservice
(vanlig behandlingstid), 3 år
UG235E HP Care Pack, retur til depot for
maskinvare, 3 år. (UG235E: bare Baltikum,
Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia,
Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG062E/UG187E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og
tilbehør på HPs nettsted http://www.hp.com

http://www.hp.no

Strålende, holdbare farger
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