HP Deskjet D4360 färgbläckstråleskrivare

Du får den prestanda och tillförlitlighet du söker med denna gedigna allroundskrivare. Skriv ut
vardagsdokument, hållbara foton, webbsidor och annat med hastigheter på upp till 30 sid/min
i svartvitt och 23 sid/min i färg. Energy Star-godkänd.

HP Deskjet D4360 skrivare är utformad för användare som vill ha en gedigen, tillförlitlig allroundskrivare som ger snabba och
konsekventa resultat till överkomligt pris för allt från korrespondens och vardagsutskrifter till webbsidor och foton.
Du får suverän allroundprestanda med snabba vardagsutskrifter och foton med lång hållbarhet.
Skriv ut allt - från daglig korrespondens med text av laserkvalitet till livfulla färgdokument och projekt - med denna robusta och
mångsidiga allroundskrivare. Få mer gjort på kortare tid med hastigheter på upp till 30 sidor/minut i svart och 23 sidor/minut
i färg. Skriv ut foton med lång hållbarhet med HP Vivera-bläck och HP Premium Plus-fotopapper och välj 6-färgsteknik (tillval)
för resultat av laboratoriekvalitet2. Skriv ut med eller utan kanter i alla populära fotoformat, inklusive 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
A4 med flera.
Gläd dig åt effektiva och tillförlitliga utskrifter med HP – världens mest pålitliga skrivarmärke 1.
Väljer du HP får du lugn och ro med världens mest pålitliga skrivarmärke1. Se till att du alltid får ut det bästa av skrivaren med
HPs originalbläckpatroner - utformade för effektiv bläckanvändning och suveräna resultat utan fläckar eller läckage. Välj
standardbläckpatroner eller skriv ut tre gånger så många sidor i svartvittt och färg med högkapacitetspatroner som tillval 3.
Spara energi och sänk elräkningarna med den här Energy Star-godkända skrivaren.
Kom igång på nolltid och utnyttja en lång rad användarvänliga funktioner till fullo.
Dra nytta av problemfri installation och många användarvänliga funktioner - alla utformade för att göra det enkelt att skriva ut.
Spara tid och pengar med en knapp för att avbryta utskrift, håll ett öga på bläcket via bläcknivåmätaren och skriv ut
kompletta webbsidor med HP Smart webbutskrift4. Upptäck hur enkelt det är att ta bort röda ögon från foton med programmet
HP Photosmart Essential4. Det finns även en praktisk USB-port på framsidan för snabb överföring av filer och foton till datorn.
1 Konsumenternas val: www.hp.com/eur/idea

2 Med HP 348 fotobläckpatron, ingår; köps separat

3 Jämfört med HP 350 svart eller HP 351 trefärgs bläckpatron; HP-bläckpatroner med hög kapacitet medföljer ej, köp dessa separat
4 Inte kompatibel med Windows 2000- eller Macintosh-operativsystem.

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Passar följande operativsystem

Lägsta systemkrav

Minne
Skrivarspråk
Teckensnitt/fonter
Inriktning av kassett
Kapacitet
Rekommenderad materialvikt
Rekommenderade medier
Mediestorlekar
Pappershantering
Mediehantering/inmatning
Pappersmagasin
Mediehantering/utmatning
Duplexutskrift
Strömförsörjningskrav
Strömförbrukning
Gränssnitt och anslutningar
Kontrollpanel
Medföljande program
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
HP bläckstråleskrivare
Dokumenttyp
Svart text A4
Blandad text/färggrafik A4
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper)

Utkast
Normal
Hög kvalitet
Upp till 30 sid/min
Upp till 9,1 sid/min Upp till 2,3 sid/min
Upp till 23 sid/min
Upp t 5,8 sid/min Upp till 2,3 sid/min
Så snabbt som 26
Så snabbt som 33 Så snabbt som 59
sek
sek
sek
Beroende på dokumenttyp och utskriftsläge
Svart: Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi
Färg: Upp till 4 800 x 1 200 optimerade dpi och 1 200 original-dpi
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home, 2000 Professional (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 eller senare;
Microsoft® Windows® 2000 och XP x64 stöds endast med en skrivardrivrutin; HP Smart webbutskrift och HP Photosmart
Essential-programvaran är inte tillgängliga för Microsoft® Windows® 2000, XP x64 eller Mac OS X.
Windows®: För Microsoft® Windows® XP Professional eller XP Home, 2000 (SP4 eller senare): Valfri Intel® Pentium® II-, Intel®
Celeron®- eller kompatibel processor (233 MHz eller mer); 128 MB RAM (256 MB eller mer rekommenderas); 400 MB ledigt
hårddiskutrymme; Internet Explorer 6 eller senare. För Windows Vista® Ready: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor; 512 MB RAM; 700 MB ledigt hårddiskutrymme; Internet Explorer; CD-ROM-enhet; tillgänglig USB-port och USB-kabel;
SVGA 800 x 600 punkter och 16-bitars färg; Adobe® Acrobat® Reader 5 eller senare rekommenderas; Internet-åtkomst
rekommenderas. (Med Microsoft® Windows® 2000 kanske vissa funktioner inte är tillgängliga)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 eller senare; Macintosh-dator med en PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel®
Core-processor; 256 MB RAM (512 MB eller mer rekommenderas); 200 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; tillgänglig
USB-port och USB-kabel; valfri webbläsare; Internet-åtkomst rekommenderas
Integrerat minne
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Inga
+/- 0,05 mm
Upp till 3000 sidor per månad
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
Vanligt papper
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x
300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm
Pappersmagasin för 80 ark och utmatningsfack för 50 ark
Ark: Upp till 80, Kuvert: Upp till 10
Kort: Upp till 30, OH-film: Upp till 30, Etiketter/A4-ark: Upp till 20
Standard: 1, tillval: 1
Upp till 50
Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Inspänning 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); villkoren kan variera i olika regioner, Extern
20 W max (aktiv/utskrift), 3 W max (klar)
USB - kompatibel med USB 2.0 (framsida), Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0 (baksida)
3 knappar på frontpanelen (Ström, Avbryt utskrift, Mata fram papper), bläcknivåmätare (svart och trefärg)
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart webbutskrift 2.0
Utan emballage: 445 x 342 x 148 mm, med brickor uppe: 445 x 207 x 172 mm, Maximal: 446 x 480 x 172 mm, med
emballage: 489 x 284 x 225 mm
Utan emballage: 3,5 kg, med emballage: 5,4 kg
Miljökrav: drifttemperatur: 5 till 40 °C; Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C; luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ
luftfuktighet; Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; Förvaringstemperatur:-40 till 60 °C;
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 90% relativ luftfuktighet; ljudnivåer enligt iso 9296: ljudstyrka: lwad 6,9 B (A) (utskrift med 30
sidor/min)
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.

CB700B

HP Deskjet D4360 skrivare,
HP 350 svart bläckpatron,
HP 351 trefärgspatron, CD
med HP Photosmart
Essential-programvara,
installationsguide,
referenshandbok,
nätaggregat och sladd
Tillbehör

Q6264A

HP USB-kabel, 1,8m

C6520A

HP USB-kabel, 3 m

Q6259A

HP uppgraderingssats för trådlös
utskrift

Q6302A

HP 2101nw Wireless G Print
Server

CB335EE

HP 350 svart bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

CB337EE

HP 351 trefärgs bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

CB336EE

HP 350XL svart bläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

CB338EE

HP 351XL trefärgs bläckpatron
med skrivhuvud med Vivera-bläck

C9369EE

HP 348 fotobläckpatron med
skrivhuvud med Vivera-bläck

C6832A

HP premium plus högglättat
fotopapper 280 g/m²-A4/210 x
297 mm/20 ark

Q1786A

HP premium plus högglättat
fotopapper 280 g/m2-A4/210 x
297 mm/50 ark

Q8028A

HP premium plus högglättat
fotopapper 280 g/m²-10 x 15
cm kantfritt/25 ark

Förbrukningsartiklar

Media

Service och Support
UG059E HP Care Pack, service med
utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG184E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG232E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG232E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet,
EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien,
Ungern. UG059E/UG184E: Övriga
Europa)

http://www.hp.com
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För en fullständig lista över
förbrukningsartiklar, medier och tillbehör, se
HP:s webbplats vid http://www.hp.com

