HP Deskjet F2420 All-in-One printer

Denne pålidelige og økonomiske all-in-one kan mere end bare printe. Den er nem at
klargøre og bruge via enkle instruktioner, og du kan printe alt, hvad du har brug for –
dokumenter, websider mv. – og også kopiere og scanne.
HP Deskjet F2420 All-in-One er fremstillet til brugere, der ønsker en brugervenlig farveprinter til en overkommelig pris med en
række enkle og omkostningsbesparende funktioner – samt indbygget scanning og kopiering.
Kom i gang med det samme med den enkle installation og brugervenlige funktionsknapper.
Den nemme, trinvise installation gør det muligt at slutte printeren til din computer i løbet af et øjeblik. Brugervenlig betjening med
blot 4 funktionsknapper: Afbryder, Sort/farve kopiering og Hurtig annullering, så du sparer blæk, papir, tid og penge. Få besked
i god tid, før der skal skiftes printerforbrugsvarer, via indikatoren for lavt blækniveau. Forbedret central adgang til patronerne
betyder endnu nemmere udskiftning.
Du får driftsikkerhed og meget for pengene med HP's mest økonomiske all-in-one.
Her får du HP driftsikkerhed til den helt rigtige pris – det enkle design opfylder dine printbehov. Med originalt HP blæk kan du
altid være sikker på at få de bedste print med skarp sort tekst og klare farver. Med HP får du meget for pengene – print op til 3
gange så mange sort/hvide og 2,5 gang så mange farvesider med blækpatroner med høj kapacitet (tilbehør) 2. Print flere sider
ved at bruge begge sider af papiret med papirsparefunktionen. ENERGY STAR® mærket.
Print mere fra nettet – og nemmere – med HP Smart Web Printing 1.
Få mere ud af det, du printer fra nettet, med HP Smart Web Printing 1. Print kun det, du skal bruge. Kombiner indhold fra flere
websteder til en enkelt side, og spar blæk og papir. Du kan endvidere tilpasse størrelsen og redigere indholdet, før du printer. Du
undgår afskårne sider eller sider, hvor der kun er et par tekstlinier og ingen fotos. Du kan også tilføje dine egne noter, hvilket er
praktisk i forbindelse med søgning efter information, opskrifter, kort, fotos og andet, der printes fra nettet.
1 Kræver Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 Sammenlignet med HP 300 sorte/farve blækpatroner, XL patroner medfølger ikke, købes separat.

Tekniske specifikationer

Bestillingsoplysninger

Print
Printteknologi
Printhastighed

Printkvalitet
Udskrivning uden ramme
Printersprog
Scan

Kopiér
Kopieringshastighed

Kapacitet (pr. måned, A4)
Medietyper
Sensor til automatisk registrering af
papirtype
Mediestørrelser
Største/mindste gramvægt
Papirhåndtering
Mediehåndtering
Duplexudskrift
Strøm
Strømforbrug
Lydintensitet
Lydtryk
Interface og tilslutning
RAM
Medfølgende software
Mål (b x d x h)
Vægt
Oprindelsesland
Netværksegenskaber
Kompatible operativsystemer
ENERGY STAR
Forbrugsvarers kapacitet
Garanti

HP termisk inkjet
Dokumenttype
Kladde
Normal
Bedst
Sort tekst A4:
Op til 18 sider/min
Op til 7 sider/min
Op til 4 sider/min
Blandet tekst/farvegrafik A4:
Op til 15 sider/min
Op til 5 sider/min
Op til 2 sider/min
10 x 15 cm farvefoto (photo-papir):
På kun 28 sek.
På kun 43 sek.
På kun 63 sek.
Afhænger af type og printstatus, samt cirkaværdier. Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og
dokumentets kompleksitet.
Sort: Op til 600 dpi, Farve: Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farve ved udskrivning fra en computer på udvalgte HP fotopapirer
og 1200 dpi input
Ja (op til 100 x 150 mm)
HP PCL 3 GUI
Opløsning: Optisk: Op til 1200 dpi; Hardware: Op til 1200 x 1200 dpi; Forbedret: Op til 19200 dpi
Største dokumentformat: 215 x 297 mm
Type: Flatbed; Bitdybde: 48 bit; Twain-version: Version 1,9; Scanningsteknologi: Contact Image Sensor (CIS); Gråtoneskala:
65536
Dokumenttype
Kladde
Normal
Sort tekst A4:
Op til 18 kopier/min.
Op til 5 kopier/min.
Blandet tekst/farvegrafik A4:
Op til 15 kopier/min.
Op til 5 kopier/min.
Opløsning: Sort: Op til 600 optimeret dpi (fra 300 dpi input); Op/nedkopiering: 25 til 200%
Op til 1.000 sider
Papir (almindeligt, inkjet, foto), kuverter, transparenter, labels, kort, HP Advanced Media, overføringspapir, medier til kant
Nej
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110
x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, special: 77 x 127 til 216 x 356 mm.
A4, legal, kuverter: 75 til 90 g/m². Kort: op til 200 g/m². 10 x 15 cm foto: op til 280 g/m².
Standard: 80-arks papirbakke
Ark: Op til 80, Kuverter: Op til 10, Kort: Op til 40, Transparenter: Op til 30, 10 x 15 cm foto: Op til 30
Manuel (med driversupport)
Krav: Indgangsspænding 100-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), Forsyning: Ekstern
Maksimum: Maks. 22,8 watt (aktiv), maks. 2,3 watt (standby), maks. 1,3 watt (energisparestatus), maks. 0,3 watt (slukket);
Standby: Maks. 2,3 watt
6,9 B(A) (ved 15 sider/min).
57 dB(A) (ved 15 sider/min.)
Hi-Speed USB 2.0
Standard: Integreret hukommelse; Maksimum: Integreret hukommelse
Windows® Live fotogalleri
Udpakket: 437,5 x 291 x 162 mm, emballeret: 474 x 195 x 336 mm
Udpakket: 4,9 kg, emballeret: 6,1 kg
Fremstillet i Kina.
Ingen
Windows Vista® (32/64-bit). Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senere, 32-bit). Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Ja
Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se emballagen
1 års begrænset hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og
gældende lovkrav.

CB735B

HP Deskjet F2420 All-in One,
HP 300 Black Ink Cartridge, HP
300 Tri-colour Ink Cartridge, HP
software-cd,
installationsvejledning,
referencevejledning,
strømforsyning og netledning.

Q6264A

HP højhastigheds USB-kabel (6
fod/1.8 m)

C6520A

HP USB kabel 2.0 (a-b) 3 meter

Tilbehør

Forbrugsvarer
CC640EE

HP 300 Black Ink Cartridge

CC643EE

HP 300 Tri-colour Ink Cartridge

CC641EE

HP 300XL sort blækpatron

CC644EE

HP 300XL Tri-colour Ink Cartridge

Q6593A

HP Professional Matt Inkjet Paper,
200 ark/A4

Q8691A

HP Avanceret fotopapir, blankt, 25
ark/10 x 15 cm uden rammer

Papir

C5977B

HP Bright White Inkjet
Paper-A4/250 ark

Service og support
UG062E HP Care Pack, 3 års ombytning
næste hverdag
UG187E HP Care Pack, 3 års ombytning
(standardekspeditionstid)
UG235E HP Care Pack, 3 års
hardwareservice med returnering til lager.
(UG235E: Kun de Baltiske lande,
Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM,
Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn.
UG062E/UG187E: Resten af Europa).
Der findes en komplet liste over forbrugsvarer,
medier og tilbehør på HP's websted
http://www.hp.com

http://www.hp.dk
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