HP Photosmart trådløs All-in-One-skriver

Oppdag friheten ved trådløs utskrift1 med denne allsidige og brukervennlige enheten. Få
flotte vanlige dokumenter, og fotografier med laboratoriekvalitet, med rimelige, separate
blekkpatroner. Skann og kopier via fargeskjermen og HP TouchSmart-rammen.
The HP Photosmart trådløs All-in-One er utformet for hjemmebrukere som vil skrive ut alt fra fotografier med laboratoriekvalitet
til vanlige dokumenter – og i tillegg skanne og kopiere – fra én kompakt og brukervennlig enhet med rimelige separate
blekkpatroner.
Bruk trådløst og gled deg over friheten til å skrive ut fra nesten hvor som helst i hjemmet 2.
Gi deg selv friheten til å skrive ut fra nesten hvor som helst i hjemmet med denne allsidige og trådløse All-in-One-enheten2. Kom i
gang uten problemer – trykk bare på én knapp for å koble til det trådløse nettverket3 og dele rask, pålitelig utskrift mellom flere
bærbare datamaskiner eller PCer. Det er ingen overraskelse at flere har valgt HPs trådløse skrivere enn noe annet ledende merke.
Skriv ut med rimelige HP Photosmart-blekkpatroner som kan skiftes enkeltvis.
Gled deg over effektiv og pålitelig utskrift med originalt HP-blekk – fire separate HP Photosmart-blekkpatroner betyr at du bare
trenger å bytte ut patroner som er tomme. Få opptil 3 ganger flere svart-hvitt-sider og 2,5 ganger flere fargesider med
XL-blekkpatroner (tillegg)4. Reduser energikostnadene – og reduser den skadelige miljøpåvirkningen – med denne ENERGY
STAR®-kvalifiserte alt-i-ett-enheten. Bruk alternativet for papirsparing ved å skrive ut flere sider på begge sider av et papirark.
Få flotte resultater med nettsider, dokumenter, fotografier og mer ved å bruke enkle HP-verktøy.
Få gjort mer på en enklere måte. Bruk fargeskjermen med HP TouchSmart-ramme til å vise, velge og skrive ut fotografier uten å
bruke PCen. Følg de intuitive menyene når du skal skanne noe fra dagligdagse dokumenter til favorittfotografier eller for å lage
raske fargekopier. Få idiotsikker fotoutskrift med dra-og-slipp ved å bruke HP Photo Print Gadget5, og mer effektiv utskrift av
nettsider med HP Smart Web Printing6. Du kan være sikker på å få imponerende resultater uansett hva du skriver ut, med tekst i
laserkvalitet og livfull fargegrafikk.
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 en WPS-ruter med integrert trykknapp; trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet
4 Sammenliknet med HP 364 svarte/fargeblekkpatroner; XL-patroner ikke inkludert, kjøpes separat
5 Krever Windows Vista®

6 Krever Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0.

Tekniske spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Utskrift
Utskriftsteknologi
Skjerm
Utskriftshastighet

Q8444B

HP Photosmart trådløs
All-in-One, HP 364
Photosmart-blekkpatroner med
svart, cyan, magenta og gult
blekk, USB-kabel, CD med
HP-programvare,
installeringsveiledning,
referansehåndbok, strømledning

CB321EE

HP 364XL svart blekkpatron

Utskriftskvalitet
Utskrift uten kanter
Skriverspråk
Skanning

Kopiering
Kopieringshastighet

Kapasitet (månedlig, A4)
Medietyper
Automatisk papirtypeføler
Mediestørrelser
Maksimale papirvekter
Papirhåndtering
Papirhåndtering/innmating
Dobbeltsidig utskrift
Strøm
Strømforbruk
Akustisk effektemisjon
Akustisk trykkemisjon
Grensesnitt og tilkobling
Kompatibilitet med minnekort
Minne
Medfølgende programvare
Mål (b x d x h)
Vekt
Opprinnelsesland
Nettverksfunksjoner
Operativsystemkompatibilitet
ENERGY STAR
Levetid for rekvisita
Garanti

HP termisk blekkskriver
3,68 cm LCD (fargegrafikk) med TouchSmart-ramme
Dokumenttype
Utkast
Normal
Beste
Svart tekst, A4:
Opptil 30 spm
Inntil 16 spm
Opptil 10 spm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 28 spm
Opptil 12 spm
Opptil 10 spm
10 x 15 cm fargefoto (fotopapir):
Så raskt som 16 sek
Så raskt som 28 sek
Så raskt som 59 sek
Avhengig av type, utskriftsmodus og omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og
dokumentets kompleksitet.
Svart: Opptil 600 x 600 dpi, Farge: Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi farger ved utskrift fra en datamaskin med utvalgt
HP-fotopapir og 1200 dpi inn.
Ja (opp til panorama, A4 og mer)
HP PCL 3 GUI
Oppløsning: Optisk: Opptil 1200 dpi; Maskinvare: Opptil 1200 x 2400 dpi; Forbedret: Opptil 19200 dpi
Maksimal dokumentstørrelse: 216 x 297 mm
Type: Planskanner; Bitdybde: 48-bits; Twain-versjon: Versjon 1.9; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Gråtoner: 256
Dokumenttype
Normal
Svart tekst, A4:
Opptil 9 kpm
Blandet tekst/fargegrafikk, A4:
Opptil 10,5 kpm
Oppløsning: Svart: Opptil 1200 x 1200 dpi; Flere eksemplarer: Opptil 30
Skriver: opptil 2500 sider, kopimaskin: opptil 1250 sider
Papir (vanlig, blekkskriver, foto), konvolutter, transparenter, etiketter, kort, HP Premium-medier, motivoverføringspapir, medier uten
kantlinje
Nei
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105
x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, egendefinert: 77 x 127 til 215 x 279 mm
A4, Legal, konvolutter: 75 til 90 g/m²; kort: opptil 200 g/m²; 10 x 15 cm fotografi: opptil 280 g/m²
Standard: 80-arks papirskuff
Ark: Opptil 80, Konvolutter: Opptil 10, Kort: Opptil 40, Transparentfilm: Opptil 30, 10 x 15 foto: Opptil 30
Manuelt (driverstøtte følger med)
Krav: Inngangsspenning 100 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Rekvisita: Ekstern
Maksimum: maks. 27 watt, maks. 13 watt (aktiv), maks. 4,8 watt (ventemodus), maks. 2,8 watt (strømsparing), maks. 0,5 watt
(av); Inaktiv: 4,8 watt
6,9 B(A) (utskrift ved 15 spm)
57 dB(A) (utskrift ved 15 spm)
Hi-Speed USB 2.0, trådløs 802.11g
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card
Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Uten emballasje: 451,8 x 418,5 x 188,2 mm, med emballasje: 491 x 227 x 349 mm
Uten emballasje: 6 kg, med emballasje: 7,4 kg
Produsert i Malaysia.
Trådløs 802.11g
Windows Vista® (32-/64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller høyere/32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5 eller høyere
Ja
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Standard ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal
lovgivning.

Rekvisita
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

Medier

Service og support
UG062E HP Care Pack, Utskifting neste
arbeidsdag, 3 år
UG187E HP Care Pack, Utskiftingsservice
(vanlig behandlingstid), 3 år
UG235E HP Care Pack, retur til depot for
maskinvare, 3 år. (UG235E: bare Baltikum,
Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia,
Tsjekkia, Slovakia, Ungarn.
UG062E/UG187E: resten av Europa).
Du finner en komplett liste over rekvisita, medier og
tilbehør på HPs nettsted http://www.hp.com

http://www.hp.com
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