HP Photosmart trådlös allt-i-ett-skrivare

Upptäck den frihet som trådlösa utskrifter1 ger med den här mångsidiga och lättanvända
enheten. Få suveräna vardagsdokument och foton av labbkvalitet med överkomliga
separata bläckpatroner. Du kan dessutom skanna och kopiera via färgskärmen och HP
TouchSmart-ramen.
HP Photosmart allt-i-ett är utformad för hemanvändare som vill kunna skriva ut allt från foton av labbkvalitet till
vardagsdokument – och även skanna och kopiera – från en kompakt och lättanvänd enhet med överkomliga separata
bläckpatroner.
Välj trådlöst och njut av friheten med att skriva ut praktiskt taget var som helst i ditt hem 2.
Ge dig själv frihet att skriva ut praktiskt taget var som helst i ditt hem med denna mångsidiga trådlösa allt-i-ett-enhet2. Kom igång
med minsta möjliga besvär – tryck bara på en knapp för att ansluta dig till det trådlösa nätverket3 och låt flera bärbara eller
stationära datorer få tillgång till snabba och tillförlitliga utskrifter. Inte undra på att fler väljer HPs trådlösa skrivare framför andra
ledande märken.
Skriv ut med överkomliga, individuellt utbytbara HP Photosmart-bläckpatroner.
Upplev effektiva och tillförlitliga utskrifter med HPs originalbläck – fyra separata HP Photosmart-bläckpatroner betyder att du bara
behöver byta ut de patroner som har slut på bläck. Skriv ut upp till 3 gånger fler svartvita sidor och 2,5 gånger fler sidor i färg
med XL-patroner som tillval4. Sänk energikostnaderna – och minska din inverkan på miljön – med denna ENERGY
STAR®-kvalificerade allt-i-ett. Använd tillvalet för pappersbesparing för att skriva ut flera sidor på båda sidor av ett pappersark.
Du får fantastiska utskriftsresultat av webbsidor, dokument, foton och mycket mer genom att använda enkla HP-funktioner.
Få mer gjort på ett enklare sätt. Använd färgskärmen med HP TouchSmart-ram för att visa, välja och skriva ut foton utan dator.
Följ de intuitiva menyerna för att skanna allt från vardagsdokument till favoritfoton eller för att snabbt göra färgkopior. Gör löjligt
enkla dra-och-släpp-fotoutskrifter med HP Fotoutskrift5 och mer effektiva utskrifter av webbsidor med HP Smart Web Printing6. Du
kan räkna med imponerande resultat oavsett vad du skriver ut, text av laserkvalitet alternativt grafik och foton med levande färger.
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 en WPS-router med inbyggd tryckknapp; den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten
4 Jämfört med HP 364 svarta bläckpatroner och färgbläckpatroner; XL-patroner medföljer inte, köps separat
5 Kräver Windows Vista®

6 Kräver Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0.

Tekniska specifikationer
Skriv ut
Utskriftsteknik
Bildskärm
Utskriftshastighet

Utskriftskvalitet
Kantfri utskrift
Skrivarspråk
Skanna

Kopiera
Kopieringshastighet

Utskriftskapacitet (per månad, A4)
Medietyper
Automatisk papperstypsavkännare
Mediestorlekar
Max. medievikter
Pappershantering
Mediehantering/inmatning
Duplexutskrift
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Ljudeffekt
Ljudtryck
Gränssnitt och anslutningar
Kompatibla minneskort
Minne
Medföljande program
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Ursprungsland
Nätverksfunktioner
Passar följande operativsystem
ENERGY STAR
Förbrukningsartiklarnas livslängd
Garanti

Beställningsinformation
HP bläckstråleskrivare
3,68 cm LCD-skärm (färg) med TouchSmart-ram
Dokumenttyp
Utkast
Normal
Hög kvalitet
Svart text A4:
Upp till 30 sid/min
Upp till 16 sid/min
Upp till 10 sid/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp t 28 sid/min
Upp till 12 sid/min
Upp till 10 sid/min
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper):
Så snabbt som 16 sek
Så snabbt som 28 sek
Så snabbt som 59 sek
Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga värden. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och
dokumentens komplexitet.
Svart: Upp till 600 x 600 dpi, Färg: Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi vid färgutskrift från en dator med vissa HP-fotopapper
och 1200 original-dpi.
Ja (upp till panorama, A4 med mera)
HP PCL 3 GUI
Upplösning: Optisk: Upp till 1200 dpi; Maskinvara: Upp till 1200 x 2400 dpi; Utökad: Upp till 19200 dpi
Maximal dokumentstorlek: 216 x 297 mm
Typ: Flatbädd; Bitdjup: 48-bitars; Twain-version: Version 1.9; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Gråskala: 256
Dokumenttyp
Normal
Svart text A4:
Upp till 9 kopior/min
Blandad text/färggrafik A4:
Upp t 10,5 kop/min
Upplösning: Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi; Flera kopior: Upp till 30
Skrivare: upp till 2500 sidor, kopiator: upp till 1250 sidor
Papper (vanligt, bläckstråle-, foto-), kuvert, OH-film, etiketter, kort, HP Premium-medier, transfertryck för t-shirts, utfallande medier
Nej
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, anpassade: 77 x 127 till 215 x 279 mm
A4, Legal, kuvert: 75 till 90 g/m²; kort: upp till 200 g/m²; 10 x 15 cm-foto: upp till 280 g/m²
Standard: 80-arks pappersmagasin
Ark: Upp till 80, Kuvert: Upp till 10, Kort: Upp till 40, OH-film: Upp till 30, 10 x 15 foto: Upp till 30
Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Krav: Inspänning 100-240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Tillbehör: Extern
Högst: 27 W max, 13 W max (aktiv), 4,8 W max (standby), 2,8 W max (strömsparläge), 0,5 W max (avstängd); Uppehåll: 4,8
W
6,9 B (A) (utskrift med 15 sid/min)
57 dB (A) (utskrift med 15 sid/min)
Hi-Speed USB 2.0, trådlöst 802.11g
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card
Standard: 64 MB; Högst: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Utan emballage: 451,8 x 418,5 x 188,2 mm, med emballage: 491 x 227 x 349 mm
Utan emballage: 6 kg, med emballage: 7,4 kg
Tillverkad i Malaysia.
Trådlöst 802.11g
Windows Vista® (32/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (SP1 eller senare/32-bitars); Mac OS X v10.4, v10.5 eller senare
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.

Q8444B

HP Photosmart trådlös allt-i-ett,
HP 364 svart, cyan, magenta
och gul Photosmart-bläckpatron,
USB-kabel, CD med
HP-programvara,
installationsguide,
referenshandbok, strömsladd

CB321EE

HP 364XL svart bläckpatron

Förbrukningsartiklar
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

Medier

Service och Support
UG062E HP Care Pack, service med utbyte
nästa arbetsdag, 3 år
UG187E HP Care Pack, utbytesservice
(standardutbytestid), 3 år
UG235E HP Care Pack, retur till
servicedepå, 3 år. (UG235E: Endast
Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM,
Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern.
UG062E/UG187E: Övriga Europa).
För en fullständig lista över förbrukningsartiklar,
medier och tillbehör, se HP:s webbplats vid
http://www.hp.com

http://www.hp.com

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller
för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
Publicerad inom EMEA 08/09 4AA2-7315SVE

