HP Photosmart Premium allt-i-ett-skrivare med fax

Upplev trådlös frihet1 med denna mångsidiga allt-i-ett-enhet. Få mer gjort med
produktivitetsverktyg som inbyggd fax, enkel utskrift/kopiering och automatisk
duplexdokumentmatare, samt kreativa möjligheter som Bluetooth®-anslutning och utskrift på
CD/DVD.
HP Photosmart Premium allt-i-ett-enheter med fax har tagits fram för upptagna hemmaanvändare som är ute efter en trådlös
allt-i-ett-enhet som hjälper dem att få mer gjort på kortare tid – allt från flersidiga utskrifter, skanning, kopiering och fax till foto-,
CD/DVD- och Bluetooth®-utskrift.
Upplev total mångsidighet – du kan göra allt med en och samma funktionsspäckade lättanvända enhet.
Skriv ut dokument av laserkvalitet och foton av labbkvalitet med den här extremt mångsidiga enheten. Placera buntar av enkeleller dubbelsidiga dokument i den automatiska dokumentmataren så kan du faxa, skanna eller kopiera dem samtidigt som du gör
något annat. Faxa med eller utan dator, i färg eller svartvitt. Skriv ut direkt på CD-/DVD-skivor3 för att skapa proffsiga arkiv och
fotoalbum. Upptäck hur bekvämt det är med snabbformulär – skriv ut Sudoku-spel, noter, checklistor och annat.
Njut av friheten med trådlöst nätverk2 – och av andra anslutningsalternativ likaså.
Skriv ut när, var och hur du vill med ett heltäckande urval anslutningsalternativ. Låt flera bärbara och stationära datorer dela på
prestandan och skriv ut från i stort sett vilken plats som helst hemma med den inbyggda trådlösa 802.11g-nätverksfunktionen2
eller anslut dig via Ethernet om du vill ha en skyddad trådbunden anslutning. Gläd dig åt enkel utskrift ditrekt från dina
Bluetooth®-breredda enheter inklusive kameratelefoner och PDA-enheter, eller skriv ut direkt från ett digitalkameraminneskort
genom att använda kortplatserna och färgteckenfönstret.
Kontrollera kostnaderna med separata bläckpatroner till överkomligt pris och pappersbesparande funktioner.
Gläd dig åt fem överkomliga separata HP Vivera-bläckpatroner – var och en kan bytas ut individuellt. Få pengarna att räcka
längre – erhåll 3 gånger fler svarta sidor/2,5 gånger fler sidor i färg med hjälp av högkapacitetspatroner4. Spara dessutom 50
% av papperskostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift och kombinera två dokument på samma sida med HPs alternativ
för pappersbesparande utskrift. Välj den här ENERGY STAR®-godkända enheten så hjälper du till att bevara miljön.
1 Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.
2 Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten
3 Kräver CD/DVD-skivor som det går att skriva ut på; ingår inte, säljs separat

4 Jämfört med HP 364 svarta bläckpatroner och färgbläckpatroner; bläckpatroner med hög kapacitet ingår inte, säljs separat.

Tekniska specifikationer
Skriv ut
Utskriftsteknik
Bildskärm
Bläcktyper
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Kantfri utskrift
Skrivarspråk
Faxa

Skanna

Kopiera
Kopieringshastighet

Utskriftskapacitet (per månad, A4)
ADF-kapacitet
Medietyper
Automatisk papperstypsavkännare
Mediestorlekar

Max. medievikter
Pappershantering
Mediehantering/inmatning
Duplexutskrift
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Ljudeffekt
Ljudtryck
Gränssnitt och anslutningar
Minne
Medföljande program
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Ursprungsland
Nätverksfunktioner
Passar följande nätverksoperativsystem
Passar följande operativsystem
ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
HP bläckstråleskrivare
6,1 cm LCD (färggrafik)
Färgpulverbaserat (färg), pigmentbaserat (svart)
Dokumenttyp
Utkast
Normal
Hög kvalitet
Svart text A4:
Upp till 33 sid/min
Upp till 12 sid/min
Upp t 2,5 sid/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp till 32 sid/min
Upp t 9,5 sid/min
Upp t 2,5 sid/min
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper):
Så snabbt som 17 sek
Så snabbt som 27 sek
Så snabbt som 53 sek
Utskriftshastigheten kan variera beroende på utskriftstyp.
Svart: Upp till 600 x 600 dpi, Färg: Upp till 9600 x 2400 optimerade dpi i färg vid utskrift från en dator och 1200 original-dpi
Ja (216 x 297 mm)
HP PCL 3 GUI
Modemhastighet: 33,6 kbps
Snabbuppringning: Upp till 90
Fördröjd faxning: Ja
Minne: Upp till 90 sidor
Automatisk återuppringning: Ja
Färgfax: Ja
Faxsändning: 20 mottagare
*Baserat på standard-ITU-T-testbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning tar längre tid och
förbrukar mer minne.
Upplösning: Optisk: Upp till 4800 dpi; Maskinvara: Upp till 4800 x 4800 dpi; Utökad: Upp till 19200 dpi
Maximal dokumentstorlek: 216 x 297 mm
Skanningshastighet: 10 x 15 cm färgfoto till Microsoft® Word: mindre än 22 sek; OCR, en full textsida till Microsoft® Word:
mindre än 31 sek (skanningshastigheten beror på hur komplext dokumentet är)
Typ: Flatbädd, ADM (simplex/duplex); Bitdjup: 48-bitars; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Gråskala: 65536
Dokumenttyp
Utkast
Normal
Hög kvalitet
Svart text A4:
Upp till 33 kopior/min
Upp till 11 kopior/min
Upp t 1,5 kop/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp till 32 kopior/minut
Upp t 9,5 kop/min
Upp t 1,5 kop/min
Upplösning: Svart: Upp till 1200 optimerade dpi från 600 original-dpi; Flera kopior: Upp till 50; Förminskning/förstoring: 25 till
400 %
Skrivare: upp till 2500 sidor; kopiator: upp till 1250 sidor; ADM: upp till 2500 sidor
Standard, 50 ark
Papper (vanligt, bläckstråle-, fotopapper), OH-film, kuvert, etiketter, kort (registerkort, gratulationskort), utskrivbara CD/DVD
Ja
Standard: Huvudfack: 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), fotofack: 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), anpassade: Huvudfack: 80 x 130 mm till 220 x 360 mm, fotofack: 90 x 130 mm till
130 x 180 mm
Huvudfack: 60 till 280 g/m²; Fotofack: 200 till 280 g/m²
Standard: 125-arks inmatningsfack, 20-arks automatiserat 13 x 18 cm fotofack, 50-arks automatisk duplexdokumentmatare
(ADM)
Ark: Upp till 125, Kuvert: Upp till 15, Kort: Upp till 60, OH-film: Upp till 40, 10 x 15 foto: Upp till 60
Automatisk (standard)
Krav: Inspänning 100 till 240 V~ (+/-10 %), 50 till 60 Hz (+/-3 Hz), 1,3 A, Tillbehör: Extern
Högst: 42 W max, 34 W max (aktiv), 7,2 W max (standby), 5,7 W max (energisparläge), 0,4 W max (avstängd); Uppehåll:
7,2 W
6,8 B(A) (utskrift med 17 sid/min), 6,2 B(A) (kopiering med 5 sid/min via ADM)
55 dB (A) (utskrift med 17 sid/min)
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, trådlöst 802.11g, Bluetooth
Standard: 64 MB; Högst: 64 MB
HP Photosmart Essential 3.5
Utan emballage: 468 x 473 x 283 mm, med emballage: 527 x 335 x 541 mm
Utan emballage: 10,4 kg, med emballage: 12,81 kg
Tillverkad i Malaysia
Ethernet, trådlöst 802.11b/g
Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senare [32-bitars]), Windows Vista® (32- och 64-bitars), Mac OS X v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senare [32-bitars]), Windows Vista® (32- och 64-bitars), Mac OS X v10.4, v10.5
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.

CC335B

HP Photosmart Premium
allt-i-ett-enhet med fax, HP 364
bläckpatroner med svart,
fotosvart, cyan, magenta och
gult, HP Photosmart
Essential-programvara,
installations-/användarhandbok,
strömsladd, telefonsladd

C6520A

HP USB-kabel 2.0 (a-b) 3 meter

Tillbehör
Förbrukningsartiklar
CB321EE

HP 364XL svart bläckpatron

CB322EE

HP 364XL fotosvart bläckpatron

CB323EE

HP 364XL cyan bläckpatron

CB324EE

HP 364XL magenta bläckpatron

CB325EE

HP 364XL gul bläckpatron

Q8691A

HP Advanced glättat fotopapper 25 ark/10 x 15 cm utfallande

Q8696A

HP Advanced glättat fotopapper 25 ark/13 x 18 cm utfallande

Q5456A

HP Advanced glättat fotopapper 25 ark/A4/210 x 297 mm

CG492EE

HP 364-serien fotovärdepaket - 150
ark/10 x 15 cm

media

Service och Support
UG064E HP Care Pack, service med utbyte
nästa arbetsdag, 3 år
UG189E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG237E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG237E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM,
Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern.
UG064E/UG189E: Övriga Europa).
För en fullständig lista över förbrukningsartiklar,
medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid
http://www.hp.com

http://www.hp.com

Strålande, varaktiga färger
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