HP Deskjet F2280 allt-i-ett-produkt

Gör mer än att bara skriva ut – du kan även skanna och kopiera med den här pålitliga och
lättanvända allt-i-ett-produkten. Skriv ut dokument, webbsidor och foton. Gör snabba
färgkopior och konvertera foton och pappersdokument till digitala filer med den inbyggda
skannern.
HP Deskjet allt-i-ett-produkt med skrivare, skanner och kopiator är designad för hemanvändare som vill ha en pålitlig och
lättanvänd allt-i-ett-produkt av basmodell som ger god valuta för pengarna, snygga resultat och kan erbjuda enkla men
praktiska verktyg.
Enkel installation med enkla reglage och praktisk programvara – du kommer igång på nolltid.
Gläd dig åt enkel installation och bekymmersfri användning med HPs lättbegripliga programvara. Ta hjälp av ett antal praktiska
verktyg inklusive en knapp för att avbryta utskrift, indikator för låg bläcknivå och ett reservbläcksläge som gör att du kan fortsätta
skriva ut även om bläcket i en av patronerna tar slut. Skriv ut webbsidor med fantastiskt resultat med HP Smart webbutskrift2 och
skriv ut dina foton med HP Photosmart Essential-programmet2. Kompakt design och praktiskt uppfällbart fack betyder att skrivaren
ryms nästan överallt.
Skriv ut, skanna och kopiera med en allt-i-ett som är konstruerad för daglig användning.
Skriv ut, kopiera och skanna projekt, webbsidor, dokument och annat med en och samma lättanvända enhet. Du kan snabbt
kopiera – utan att behöva starta datorn – och skriva ut med hastigheter på upp till 20 sid/min för svartvitt och 14 sid/min för
färg. Skriv ut kvalitetsfoton i färg med HPs originalbläck – använd 10 x 15 cm fotopapper med flikar för att få utfallande foton
eller skriv ut i format upp till med vita kanter. Skanna traditionella foton och skicka dem med e-post eller gör om pappersdokumet
till digitala filer för arkivering3.
Gläd dig åt effektiv och tillförlitlig prestanda med HP – världens mest pålitliga skrivarmärke 1.
Du får konsekvent, tillförlitlig utskrift, skanning och kopiering med denna hållbara HP Deskjet allt-i-ett-produkt. Njut av den
sinnesfrid som världens mest pålitliga skrivarmärke1 ger och den bevisat höga prestandan hos HP Deskjet, som över 200 miljoner
kunder världen över förlitar sig på. Välj standardbläckpatroner eller skriv ut 2,5 gånger fler sidor i svartvitt och färg med
högkapacitetspatroner4 som tillval. Spara energi och sänk elräkningarna med den här Energy Star-godkända produkten.
1 Konsumenternas val: www.hp.com/eur/idea

2 Inte kompatibel med Windows 2000- eller Macintosh-operativsystem

3 Kunder med Windows 2000 kan endast använda skanningsfunktionen via programvaran

4 Jämfört med HP 21 svart och 22 trefärgs standardbläckpatron; HP-bläckpatroner med hög kapacitet medföljer ej, köp dessa separat.

Tekniska specifikationer
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ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
HP bläckstråleskrivare
Färgpulverbaserat (färg), pigmentbaserat (svart)
Dokumenttyp
Utkast
Normal
Hög kvalitet
Svart text A4:
Upp till 20 sid/min
Upp till 7 sid/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp till 14 sid/min
Upp t 4,7 sid/min
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper):
Så snabbt som 83 sek
På bara 90 sek
Så snabbt som 125 sek
Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och
dokumentens komplexitet.
Svart: Upp till 1200 renderade dpi vid svartvit utskrift från en dator, Färg: Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi i färg vid utskrift
från en dator och 1200 original-dpi
Ja (upp till 10 x 15 cm – med 10 x 15 cm fotopapper med flik för avrivning)
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Upplösning: Optisk: Upp till 1200 dpi; Maskinvara: Upp till 1200 x 2400 dpi; Utökad: Upp till 19200 dpi
Maximal dokumentstorlek: 215 x 297 mm
Skanningshastighet: 10 x 15 cm färgfoto till Microsoft® Word: mindre än 48 sek; OCR, en full textsida till Microsoft® Word:
mindre än 24 sek; förhandsgranskning: mindre än 14 sek (skanningshastigheten beror på hur komplicerat ett dokument är)
Typ: Flatbädd; Bitdjup: 48-bitars; Twain-version: Version 1.1; Skanningsteknik: CIS; Gråskala: 256
Dokumenttyp
Utkast
Normal
Svart text A4:
Upp till 20 kopior/min
Upp t 4 kop/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp till 14 kopior/min
Upp t 2,8 kop/min
Upplösning: Svart: Upp till 600 dpi; Flera kopior: Upp till 9; Förminskning/förstoring: 25 till 200 %
Upp till 1000 sidor per månad
Papper (vanligt, för bläckstråleskrivare, foto), kuvert, OH-film, etiketter, kort, HP premium-medier, transfertryck för t-shirts
Nej
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, anpassade: 78 x 127 till 216 x 356 mm
A4: 70 till 90 g/m², HP-kuvert: 70 till 90 g/m², HP-kort: upp till 200 g/m², HP fotopapper: upp till 280 g/m²
Standard: 100-arks pappersmagasin
Ark: Upp till 100, Kuvert: Upp till 10, Kort: Upp till 20, OH-film: Upp till 20, 10 x 15 foto: Upp till 15
Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Krav: Inspänning 100 till 240 V~ (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), 1 A max, Tillbehör: Extern
Högst: 20 W max (aktiv/utskrift), 7 W max (startklar), 3 W max (viloläge), 1 W max (avstängd)
USB – kompatibel med USB 2.0
Standard: 32 MB; Högst: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart webbutskrift 2.0, OCR-programvara
Utan emballage: 426 x 457 x 181 mm, med brickor uppe: 426 x 268 x 181 mm, med emballage: 468 x 225 x 300 mm
Utan emballage: 4,13 kg, med emballage: 5,27 kg
Tillverkad i Kina
Mac OS X , , eller senare; Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home (SP1), XP Professional, XP Professional ,
2000 och XP stöds endast med en skrivardrivrutin; Windows Vista®. HP Smart webbutskrift och HP Photosmart
Essential-programvaran är inte tillgängliga för Microsoft® Windows® 2000, XP eller Mac OS X.
Ja
För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen
Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

CB683A

HP Deskjet allt-i-ett-produkt med
skrivare, skanner och kopiator,
HP 21 svart bläckpatron, HP 22
trefärgspatron, HP Photosmart
Essential-programvara,
installationsguide,
referenshandbok, nätaggregat
och sladd

C6518A

HP USB-kabel, 2 m

Tillbehör
C6520A

HP USB-kabel, 3 m

Förbrukningsartiklar
C9351AE

HP 21 svart bläckpatron med
skrivhuvud

C9351CE

HP 21XL svart bläckpatron

C9352AE

HP 22 trefärgs bläckpatron med
skrivhuvud

C9352CE

HP 22XL trefärgspatron

C6658AE

HP 58 fotobläckpatron (17 ml)

media
CHP710

HP allt-i-ett-utskriftspapper 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500 ark

C6818A

HP superior-papper för
bläckstråleskrivare 180 glättat
–180g/m²/A4/210 x 297 mm/50
ark

http://www.hp.com

Strålande, varaktiga färger
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Service och Support
UG062E HP Care Pack, service med utbyte
nästa arbetsdag, 3 år
UG187E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG235E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG235E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM,
Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern.
UG062E/UG187E: Övriga Europa).
För en fullständig lista över förbrukningsartiklar,
medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid
http://www.hp.com

