HP Deskjet 1000-skriver

HP Deskjet 1000-skriveren er laget for privatbrukere som
ønsker en rimelig og brukervennlig fargeskriver til daglig
utskrift, og som har en rekke energi- og
ressursbesparende funksjoner.

Gled deg over enkel installering og pålitelig
ytelse fra en skriver du kan stole på.
● Sett i gang umiddelbart – enheten er brukervennlig
og kan installeres rett fra esken på få minutter.
● Ingen venting – denne raske skriveren starter opp på
sekunder; du sparer også tid med umiddelbart
avslåing.
● Du får trygghet gjennom en ettårs begrenset garanti
og råd og støtte via HP Total Care.
● Stil på pålitelig og rimelig ytelse fra verdens
mestselgende skrivermerke1.

Skriv ut daglige dokumenter med HPs mest
brukervennlige og rimeligste skriver.

Reduser energiforbruket og begrens
ressursbruken – enheten er utformet med tanke
på miljøet.
● Spar strøm – og spar penger – med denne ENERGY
STAR®-kvalifiserte skriveren.
● Ny design med lavt strømforbruk reduserer
strømkostnadene til det halve sammenliknet med
tidligere produkter.
● Spar ressurser – denne HP Deskjet-skriveren er laget
av 30 % resirkulert plast.
● Få enkel og gratis resirkulering – patroner som
returneres via HP Planet Partners resirkuleres på en
ansvarlig måte.3

● Produser daglige dokumenter med tekst i laserkvalitet
og livfull fargegrafikk.
● Få flott utskriftskvalitet med rimelige blekkpatroner fra
HP.
● Stol på HP Deskjet – som feirer mer enn 20 år som
verdens mestselgende skrivermerke.1
● Du får opptil 2,5 ganger flere svart-hvittsider og 2
ganger flere fargesider med blekkpatroner med høy
kapasitet (tillegg).2
● Utformet med tanke på miljøet – laget av 30 % resirkulert plast.
● Lavenergi: Hvilemodus kan sammenliknes med å drive en klokkeradio.

ENERGY STAR®-kvalifisert produkt

Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. Finn ut hvordan på vårt
nettsted.

1Resultater basert på leveransedata for IDC-blekkprodukter gjennom 2009.

2Sammenlignet med HP 301 blekkpatroner (XL-patroner ikke inkludert, må kjøpes separat); basert på HPs publiserte kapasiteter, faktisk kapasitet varierer etter
skriver, bilder som som skrives ut og andre faktorer (se www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3Programtilgjengelighet varierer etter land, produkt og kundetype. Retur og resirkulering av blekkpatroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land,
områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-ordning. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.

HP Deskjet 1000-skriver

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Utskriftsteknologi
Utskriftsoppløsning

Utskriftshastighet
utskriftsfunksjoner

Kompatible blekktyper
Antall kassetter/patroner
Standard skriverspråk
Kapasitet (månedlig, A4)
Tilkobling
Trådløs funksjon
Kontrollpanel
Behandling av ferdig produkt
Medietyper som støttes
Støttede papirstørrelser
anbefalt papirvekt
Papirhåndtering

Tilleggsutstyr for dupleksutskrift
Vertikal justeringsnøyaktighet
Minne
Kompatible operativsystemer
Minimum systemkrav

ENERGY STAR-kvalifisert

HP termisk blekkskriver
Svart-hvitt (best): Opptil 600 dpi; Farge (best): Opptil 4800 x 1200
optimerte dpi (ved utskrift fra en datamaskin på utvalgt HP-fotopapir og
med 1200 inngående dpi)
Svart (ISO): Opptil 5,5 spm; Farge (ISO): Opptil 4 spm
Svart (utkast): Opptil 16 spm; Farge (utkast): Opptil 12 spm
Utskrift uten kanter: Nei
SureSupply støttes: Ja
Direkte utskrift støttes: Nei
Fargestoffbasert (farge); pigmentbasert (svart)
2 (1 svart, 1 trefargers /cyan, magenta, gul)
HP PCL 3 GUI
Opptil 1000 sider
1 USB 2.0
Nei
1 kontroll (strøm)
Arkmatet
Papir (brosjyre, inkjet, vanlig), fotopapir, konvolutter, etiketter, kort
(gratulasjons-), transparenter
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL-konvolutt (110 x 220 mm)
A4: 75 til 90 g/m²; HP-konvolutter: 75 til 90 g/m²; HP-kort: opptil 200
g/m²; HP 10 x 15 cm fotopapir: opptil 300 g/m²
60-arks papirskuff; 25-arks utskuff
Innkapasiteter: Opptil 60 ark, Opptil 20 kort, Inntil 5 konvolutter, Opptil
10 ark etiketter, Opptil 15 ark transparenter, Opptil 20 ark fotopapir
Utkapasiteter: Opptil 25 ark, Opptil 20 kort, Inntil 5 konvolutter, Opptil
10 ark etiketter; Opptil 10 ark transparenter; Opptil 20 ark fotopapir
Ingen (ikke støttet)
+/- 0,0051 mm
Integrert minne
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* eller
høyere (bare 32-bits); Mac OS X v10.5 eller v10.6
PC: Windows® 7: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 1
MB (32-bits) eller 2 GB (64-bits) minne, 650 MB harddiskplass,
CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet
Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64)
prosessor, 512 MB minne, 750 MB harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon
eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Microsoft®
Windows® XP (SP2)* eller høyere (bare 32-bits): en Intel® Pentium® II,
Celeron® eller kompatibel prosessor, 233 MHz eller høyere, 128 MB
minne, 300 MB harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 6 eller høyere. *Støtter
bare 32-bits;
Mac: Mac OS X v10.5 eller v10.6: PowerPC G4, G5 eller Intel®
Core-prosessor; 256 MB minne; 300 MB ledig harddiskplass;
CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; USB-port
Ja

Strømforsyningstype:Ekstern
Strømtilførsel:Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60
Hz (+/- 3 Hz)
Strømforbruk:10 watt maksimum (aktiv), 2,3 watt (ventemodus), 1,1
watt (hvilemodus), 0,3 watt (manuell av)
Akustisk
Lydeffekt:6,4 B(A)
Driftsmiljø
Temperaturverdier ved drift:5 til 40 °C
Lagringstemperatur:-40 til 60 °C
Fuktighetsverdier ved drift:5 til 80 % RF (ikke-kondenserende)
Fuktighet ved lagring:5 til 90 % RF (ikke-kondenserende)
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift:20 til 80 % RF
Anbefalte temperaturverdier ved drift:15 til 30 °C
Produktmål
b x d x h:421 x 380 x 266 mm (bakre skuff oppe, utskuff nede, ikke
trukket ut)
Produktvekt
2 kg
Innhold i esken
CH340B HP Deskjet 1000-skriver – J110a, HP 301 svart blekkpatron,
HP 301 trefargers blekkpatron, CD med HP-programvare,
installeringsveiledning, referansehåndbok, strømforsyning og -ledning
Garanti
Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for
garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og
regler.
Rekvisita
CH561EE HP 301 svart blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 190 sider*
CH562EE HP 301 trefargers blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 165 sider*
CH563EE HP 301XL svart blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 480 sider*
CH564EE HP 301XL trefargers blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 330 sider*
CHP210 HP skriverpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional Matt Inkjet Paper - 200 ark/A4/210 x 297
mm
Q8691A HP Advanced glanset fotopapir, 25 ark / 10 x 15 cm kantløs
For informasjon om sideytelse kan du besøke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Service- og støttealternativer
UG059E HP Care Pack, utskifting neste virkedag, 3 år
UG184E HP Care Pack, utskiftingstjeneste (vanlig behandlingstid), 3 år
UG232E HP Care Pack, innleveringstjeneste, 3 år. (UG232E: Bare
Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia,
Ungarn. UG059E/UG184E: resten av Europa)
Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik
kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.
Strøm

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
HP Deskjet 1000-skriver CH340B
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