HP Photosmart Premium Fax All-in-One-skriver

Gled deg over trådløs frihet1 med denne allsidige alt-i-ett-enheten. Få gjort mer med
produktivitetsverktøy som innebygd faks, enkel utskrift/kopiering og automatisk
dupleks-dokumentmating, og kreative funksjoner som Bluetooth®-tilkobling og utskrift på
CD/DVD.
HP Photosmart Premium Fax All-in-One er laget for travle hjemmebrukere som ønsker en trådløs alt-i-ett-enhet som hjelper dem
med å gjøre mer på kortere tid – fra utskrift, skanning og faksing av flersiders dokumenter til foto-, CD/DVD- og
Bluetooth®-utskrift.
Opplev allsidighet – gjør alt med én funksjonspakket og brukervennlig enhet.
Skriv ut dokumenter i laserkvalitet og fotografier i laboratoriekvalitet med denne svært allsidige enheten. Legg bunker med enkelteller dobbeltsidige dokumenter i den automatiske dokumentmateren for faksing, skanning eller kopiering mens du gjør noe mer
nyttig. Faks med eller uten bruk av PC, i farger eller svart-hvitt. Skriv ut direkte på CDer/DVDer3 for å lage arkiver og fotoalbum
med profesjonelt utseende. Oppdag de praktiske hurtigskjemaene – skriv ut Sudoku-spill, notepapir, sjekklister og mer.
Gled deg over friheten ved trådløst nettverk2 – pluss andre tilkoblingsalternativer.
Skriv ut når, hvor og slik du ønsker det med fullt utvalg av tilkoblingsalternativer. Del ytelsen med flere bærbare og stasjonære
PCer, og skriv ut fra nesten hvor som helst i hjemmet med innebygd 802.11g trådløst nettverk2, eller koble til via Ethernet for å få
en sikker, kablet tilkobling. Gled deg over enkel utskrift direkte fra Bluetooth®-aktiverte enheter, inkludert kameratelefoner og
PDAer, eller skriv ut direkte fra kameraminnekort ved å bruke kortsporene og fargeskjermen.
Styr kostnadene med rimelige, separate blekkpatroner og papirbesparende funksjoner.
Gled deg over økonomien i fem separate HP Vivera-blekkpatroner – hver patron byttes ut for seg. Få pengene til å vare lenger - få
3 ganger flere svarte sider og 2,5 ganger flere fargesider med høykapasitetspatroner (tillegg)4. Du kan også kutte
papirkostnadene med opptil 50 % med automatisk dobbeltsidig utskrift, og bruke HPs papirbesparende utskriftsalternativ til å
kombinere to dokumenter på én enkelt papirside. Velg denne ENERGY STAR®-kvalifiserte enheten for å bidra til å beskytte
miljøet.
1 Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra aksesspunktet.

2 Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet
3 Krever CDer/DVDer som kan skrives på; ikke inkludert, selges separat

4 Sammenliknet med HP 364 svarte/fargeblekkpatroner; blekkpatroner med høy kapasitet ikke inkludert, selges separat.

Tekniske spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Utskrift
Utskriftsteknologi
Skjerm
Blekktyper
Utskriftshastighet

CC335B

HP Photosmart Premium Fax
All-in-One, HP 364
blekkpatroner, svart, svart foto,
cyan, magenta og gul, HP
Photosmart
Essential-programvare,
installerings-/brukerveiledning,
strømledning, telefonledning

C6520A

HP USB-kabel 2,0 (a-b) 3 meter

Utskriftskvalitet
Utskrift uten kanter
Skriverspråk
Faksing

Skanning

HP termisk blekkskriver
LCD på 6,1 cm (fargegrafikk)
Fargestoffbasert (farge), pigmentbasert (svart)
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 33 spm
Opptil 12 spm
Opptil 2,5 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Inntil 32 spm
Opptil 9,5 spm
Opptil 2,5 spm
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir):
Så raskt som 17 sek
Så raskt som 27 sek
Så raskt som 53 sek
Utskriftshastigheten kan variere avhengig av utskriftstypen.
Svart: Opptil 600 x 600 dpi, Farge: Fargeutskrift med opptil 9600 x 2400 optimerte dpi ved utskrift fra datamaskin med 1200
inngående dpi
Ja (216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
Modemhastighet: 33,6 kbps
Hurtigoppringing: Opptil 90
Forsinket faksing: Ja
Minne: Opp til 90 sider
Automatisk ring på nytt: Ja
Faksing i farger: Ja
Fakskringkasting: 20 steder
*Basert på standard ITU-T-testbilde 1 med standardoppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid
og bruke mer minne.
Oppløsning: Optisk: Opptil 4800 dpi; Maskinvare: Opptil 4800 x 4800 dpi; Forbedret: Opptil 19200 dpi
Maksimal dokumentstørrelse: 216 x 297 mm
Skannehastighet: 10 x 15 cm fargefotografi til Microsoft® Word: mindre enn 22 sek.; OCR-behandling av full tekstside til
Microsoft® Word: mindre enn 31 sekunder (skannehastigheten varierer med dokumentets kompleksitet)
Type: Plan, ADM (simpleks/dupleks); Bitdybde: 48-bits; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Gråtoner: 65536

Kopiering
Kopieringshastighet

Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 33 kpm
Opptil 11 kpm
Opptil 1,5 kpm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Inntil 32 kpm
Opptil 9,5 kpm
Opptil 1,5 kpm
Oppløsning: Svart: Opptil 1200 optimerte dpi fra 600 dpi inn; Flere eksemplarer: Opptil 50; Forminskning/forstørring: 25 til
400 %
Kapasitet (månedlig, A4)
Skriver: opptil 2500 sider; kopieringsmaskin: opptil 1250 sider; ADM: opptil 2500 sider
Kapasitet for automatisk dokumentmater Standard, 50 ark
Medietyper
Papir (vanlig, blekk, foto), transparenter, konvolutter, etiketter, kort (arkiv, gratulasjon), skrivbare CDer/DVDer
Automatisk papirtypeføler
Ja
Mediestørrelser
Standard: Hovedskuff: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176
mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x
128 mm), Fotoskuff: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6
(114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm), egendefinert: Hovedskuff: 80 x 130 mm til 220 x 360 mm, Fotoskuff: 90 x 130 mm til
130 x 180 mm
Maksimale papirvekter
Hovedskuff: 60 til 280 g/m²; Fotoskuff: 200 til 280 g/m²
Papirhåndtering
Standard: 125-arks papirskuff, 20-arks automatisert 13 x 18 cm fotoskuff, 50-arks automatisk dupleks-dokumentmater (ADM)
Papirhåndtering/innmating
Ark: Opptil 125, Konvolutter: Opptil 15, Kort: Opptil 60, Transparentfilm: Opptil 40, 10 x 15 foto: Opptil 60
Dobbeltsidig utskrift
Automatisk (standard)
Strøm
Krav: Inngangsspenning 100-240 V~ (+/-10 %), 50 til 60 Hz (+/-3 Hz), 1,3 A, Rekvisita: Ekstern
Strømforbruk
Maksimum: maks. 42 watt, maks. 34 watt (aktiv), maks. 7,2 watt (ventemodus), maks. 5,7 watt (strømsparing), maks. 0,4 watt
(av); Inaktiv: 7,2 watt
Akustisk effektemisjon
6,8 B(A) (utskrift med 17 spm), 6,2 B(A) (kopiering via ADM med 5 spm)
Akustisk trykkemisjon
55 dB(A) (utskrift ved 17 spm)
Grensesnitt og tilkobling
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, trådløst 802.11g, Bluetooth
Minne
Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB
Medfølgende programvare
HP Photosmart Essential 3.5
Mål (b x d x h)
Uten emballasje: 468 x 473 x 283 mm, med emballasje: 527 x 335 x 541 mm
Vekt
Uten emballasje: 10,4 kg, med emballasje: 12,81 kg
Opprinnelsesland
Produsert i Malaysia
Nettverksfunksjoner
Ethernet, trådløst 802.11b/g
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere [32-bits]), Windows Vista® (32- og 64-bits), Mac OS X v10.4, v10.5
Operativsystemkompatibilitet
Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere [32-bits]), Windows Vista® (32- og 64-bits), Mac OS X v10.4, v10.5
ENERGY STAR
Ja
Levetid for rekvisita
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Garanti
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Tilbehør
Rekvisita
CB321EE

HP 364XL svart blekkpatron

CB322EE

HP 364XL svart fotoblekkpatron

CB323EE

HP 364XL cyan blekkpatron

CB324EE

HP 364XL magenta blekkpatron

CB325EE

HP 364XL gul blekkpatron

Q8691A

HP Advanced glanset fotopapir, 25
ark / 10 x 15 cm kantløs

Q8696A

HP Advanced glanset fotopapir, 25
ark / 13 x 18 cm kantløs

Q5456A

HP Advanced fotopapir, glanset,
25 ark/A4/210 x 297 mm

CG492EE

HP 364-serien økonomifotopakke
-150 ark 10 x 15 cm

papirtyper

Service og support
UG064E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG189E HP Care Pack, Utskiftingsservice
(vanlig behandlingstid), 3 år
UG237E HP Care Pack, retur til depot for
maskinvare, 3 år. (UG237E: bare Baltikum,
Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia,
Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG064E/UG189E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og
tilbehør på HPs nettsted http://www.hp.com

http://www.hp.com

Strålende, holdbare farger
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