HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175
Ideell for brukere på hjemmekontorer eller i små bedrifter
som ønsker en rimelig, kompakt fargelaser-MFP, trådløs
og Ethernet-tilkobling , mulighet for mobil utskrift og
funksjoner som bidrar til å spare strøm.
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Gjør inntrykk med farger i profesjonell kvalitet fra
HPs minste farge-MFP.

Få allsidigheten du trenger med denne pålitelige
MFPen.

● Skriv ut, skann og kopier fremragende fargedokumenter
med denne rimelige fargelaser-MFPen.

● Skriv ut på en rekke papirstørrelser fra 3,5 x 5 tommer
(8,9 x 12,7 cm) til 8,5 x 14 tommer (21,6 x 35,6 cm).

● Forbedre enkelt kvaliteten på kopierte bilder, tekst og
grafikk med automatisk kopioptimalisering.

● Oppnå flotte resultater: Skriv ut daglige dokumenter,
konvolutter, kort, etiketter og bilder med profesjonelt
utseende. Forhåndskonfigurerte snarveier optimaliserer
automatisk utskriftskvaliteten på de valgte mediene.

● Skriv ut farger i profesjonell kvalitet: HP ImageREt 2400
gir skarpe detaljer og konsistente farger. Bruk originale
HP-kassetter med HP ColorSphere-toner for å
maksimere virkningen av markedsførings- og
forretningsdokumenter.
● Skriv ut tekst i svart-hvitt rimelig – til samme kostnad per
som med en monokrom HP LaserJet-skriver5.

Mobil utskrift med HP ePrint1, WiFi Direckteutskrift 2,
trådløs utskrift 4 og raskt og enkelt oppsett.
● Hold produktiviteten oppe når du er på farten, med HP
ePrint1, og skriv ut fra mobile enheter med
trådløsfunksjonalitet direkte til skriveren2.
● Installer MFPen på bare få minutter ved å bruke HP
Smart Install5, og skriv ut og del enkelt med innebygd
trådløs og Ethernet-tilkobling6.
● Produser enkelt enkeltsidige kopier av tosidige ID-kort
ved å bruke ID-kopiering. Skann direkte til en PC,
e-post og mer.
● Kontroller at kassetten er en original HP-kassett for å
sikre overlegen ytelse og pålitelighet, ved å bruke HP
Toner Cartridge Authentication7.
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● Du kan enkelt skanne til en rekke nettverksmapper, eller
til en e-postadresse, ved å bruke PCen.
● Bruk dokumentmateren for 35 ark til uovervåket
kopiering og utskrift av dokumenter med flere sider.

Reduser skadelig miljøpåvirkning og ta vare på
ressurser.
● Oppnå opptil 50 % redusert strømforbruk ved å bruke
en HP LaserJet med HPs teknologi for automatisk
avslåing8, som automatisk oppdager skriveraktivitet og
slår av skriveren når du ikke trenger den.
● Spar strøm med Instant-on-teknologi og Instant-on Copy9.
● Benytt deg av gratis, enkel resirkulering - kassetter som
returneres via HP Planet Partners, resirkuleres på en
ansvarlig måte10.
● Spar plass og reduser mengden emballasje
sammenliknet med større produkter – bruk en kompakt
fargelaser-MFP.

HP ePrint krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke Internett og e-post. Utskriftstid kan variere. Tilgjengelig bare på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. Du finner en liste over støttede dokument-og
bildetyper på www.hp.com/go/eprintcenter. 2 Tilgjengelig September 2011. WiFi Direkteutskrift krever en enhet med trådløsfunksjonalitet eller en mobil enhet, og er tilgjengelig bare på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. Mobil enhet må være
aktivert for
trådløs kommunikasjon og være innenfor skriverens dekningsområde. Funksjonen kan kreve nedlasting av driver eller app-er til mobil enhet, tilgjengelig på www.hp.com/go/eprintercenter. 3 Sammenliknet med HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn-skriver
(enkeltfunksjon) og HP LaserJet Pro M1536dnf MFP. Forutsetter at kunden skriver ut minst 30 prosent av det totale sideantallet i farger med innhold som tilsvarer ISO/IEC 19798-testpakken for farger (www.iso.org/jtc1/sc28) og en gjennomsnittlig
jobbstørrelse på tre sider. Kapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer. 4 Innebygd trådløst er tilgjengelig bare
på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger. 5HP Smart Install kan brukes bare sammen med Windows. 6 Innebygd
Ethernet-nettverk og trådløst og Internett-tilkobling er tilgjengelig bare på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. 7 Kompatibelt med en rekke HP LaserJet-skrivere og MFPer. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon. 8 HPs funksjon for
automatisk avslåing avhenger av skriverinnstillingene. Sammenlikner strømforbruk for HP LaserJet-enheter med HP Auto-Off-teknologi med de største konkurrerende modellene basert på markedsandel per september 2010. Strømforbruk basert på testing
internt i HP i samsvar med ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) eller TEC-verdi funnet på energystar.gov./eu-energystar.org, med bruk av høyeste rapporterte TEC-verdi. Faktisk strømforbruk kan variere. 9 Sammenliknet
med produkter som bruker tradisjonell fusing og CCFL-kopieing (Cold Cathode Fluorescent Lamp). 10 Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner over hele
verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Hvis du ønsker mer informasjon, eller vil bestille returkonvolutter og innsamlingsesker, kan du besøke www.hp.com/recycle.

HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann

Utskriftsoppløsning

Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi; Svart (normal): Opptil 600 x 600 dpi

Utskriftsteknologioppløsning

HP ImageREt 2400

Utskriftsteknologi

Laser

Utskriftshastighet

Svart (A4): Opptil 16 spm; Første side ut, svart: Så raskt som 15,5 sek
Farge (A4): Opptil 4 spm; Første side ut i farger: Så raskt som 27,5 sek

Antall kassetter/patroner

4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)

Skriver Smart-programvarefunksjoner

CE865A: HP ImageREt 2400-utskriftskvalitet med utskriftsdrivere for HP PCL 6 og
Postscript-nivå 3-emulering; Manuell dupleks; N-opp-utskrift, sortering, vannmerker;
Kan bruke en rekke laserpapirstørrelser og -typer, inkludert matt, mykt glanset og
høyglanset laserfotopapir, transparenter for svart-hvitt, omslagspapir, kartong,
brosjyrepapir, etiketter, konvolutter med mer;
CE866A: Hvis du kan sende det som e-post, kan du skrive det ut, med HP ePrint;
HP ePrint, Direkteutskrift, AirPrint; HP ImageREt 2400-utskriftskvalitet med
utskriftsdrivere for HP PCL 6 og Postscript-nivå 3-emulering; Manuell dupleks;
N-opp-utskrift, sortering, vannmerker; Kan bruke en rekke laserpapirstørrelser og
-typer, inkludert matt, mykt glanset og høyglanset laserfotopapir, transparenter for
svart-hvitt, omslagspapir, kartong, brosjyrepapir, etiketter, konvolutter med mer;

Driftssyklus

Månedlig, A4: Opptil 20,000 sider

Anbefalt månedlig sidevolum

250 til 950

Utskriftsmarger

topp: 4,3 mm; venstre: 4,3 mm; bunn: 4,3 mm; høyre: 4,3 mm

Twain-versjon

Versjon 1.9

Fargeskanning

Ja

Skannetype

Glassplate, ADM

Skanneoppløsning

Maskinvare: Opptil 1200 x 1200 dpi; Optisk: Opptil 1200 dpi

Skannehastighet

Opptil 10 bpm (svart-hvitt), opptil 5,5 bpm (farger)

Gråtonenivåer/Bitdybde

256; 30-bits

Filformat for skanning

PDF, JPEG, TIFF, punktgrafikk, PNG

Inndatamodi for skanning

HP Skann-programvare, brukerprogram via TWAIN eller WIA

Maksimal skannestørrelse

Planskanner: 216 x 297 mm

Kopieringsoppløsning

Svart (tekst og grafikk): Opptil 300 x 300 dpi; Farger (tekst og grafikk): Opptil
300 x 300 dpi

Kopieringshastighet

Svart (A4): Opptil 16 kpm; Farge (A4): Opptil 4 kpm

Største antall eksemplarer

Opptil 99 kopier

Størrelsesendring kopimaskin

25 til 400 %

Kontrollpanel

CE865A: Monokrom LCD med 2 linjer, 16 tegn; 12 knapper (avbryt, pil venstre, pil
høyre, velg, tilbake, oppsett, rotasjonskarusell, antall kopier, lysere/mørkere,
kopimeny, svart kopi, fargekopi); 2 LED-indikatorlamper (varsling, klar);
CE866A: Monokrom LCD med 2 linjer, 16 tegn; 13 knapper (avbryt, pil venstre, pil
høyre, velg, tilbake, oppsett, rotasjonskarusell, antall kopier, lysere/mørkere,
kopimeny, svart kopi, fargekopi, trådløst); 3 LED-indikatorlamper (varsling, klar,
trådløst);

Standard tilkoplingsmuligheter

CE865A: 1 Hi-Speed USB 2.0; CE866A: Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet
10/100Base-TX; 1 trådløs 802.11b/g/n

Skjerm

2-linjers LCD (tekst)

Standardminne

128 MB

Minneoppgradering

Ikke utvidbar

Prosessorhastighet

600 MHz

Tilleggsutstyr for dupleksutskrift

Manuelt (driverstøtte følger med)

Medietype og kapasitet, magasin 1

ADM: Ark: 35, transparenter: 1;Skuff 1: Ark: 150; etiketter: 50; transparenter: 50;
postkort: 50; konvolutter: 10

Medietyper som støttes

Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, fortrykt,
forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong

Støttede papirstørrelser

A4; A5; A6; B5 (ISO, JIS); 10 x 15 cm; postkort (JIS enkle og doble); konvolutter
(DL, C5, B5); egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm

Støttet medievekt

60 til 176 g/m² (vanlig papir); opptil 220 g/m² (glanset papir); ADM: 60 til 90
g/m²

Egendefinerte papirformater

76 x 127 til 216 x 356 mm

Kapasitet for automatisk
dokumentmater
Utskriftshåndtering

Standard, 35 ark
150-arks innskuff, 35-arks automatisk dokumentmater,50-arks utskuff
Papirkapasitet:Opptil 150 ark,Inntil 10 konvolutter
Utskuffkapasitet:Opptil 50 ark,Inntil 10 konvolutter,Opptil 50 ark transparenter

Strøm

Inkludert programvare

Kompatible operativsystemer

Minimum systemkrav

Akustisk
Driftsmiljø

Produktsertifiseringer

Produktmål

Produktvekt
Innhold i esken

Garanti
Opprinnelsesland
Rekvisita

Service- og støttealternativer

Strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning
Strømtilførsel: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)
Strømforbruk: 310 watt aktiv,0,2 watt av,0,2 watt (autom. avslåing)
strømsparing,5,6 watt strømsparing,11 watt ventemodus
Typisk strømforbrukstall (TEC):1,374 kWt/uke
Windows: HP SmartInstall, HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL
6-skriverdriver, HP WIA-skannedriver, HP TWAIN-skannedriver, HP Skann, HP
Device Toolbox konfigureringsverktøy, ReadIris-programvare; Mac: HP
installerings-/avinstalleringssprogram, HP PS-driver, HP Skann, HP Oppsettassistent,
HP Fax-utskriftsdriver, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris-programvare
Full programvareinstallering støttes på: Windows 8, Windows 7 (32-bits og
64-bits), Windows Vista (32-bits og 64-bits), Windows XP (32-bits) (SP2 eller
høyere); Bare driverinstallering støttes på: Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 eller
høyere), Windows Server 2008 (32-bits og 64-bits); SmartInstall tilgjengelig for alle
støttede Windows-operativsystemer; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4,
9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med forhåndsbygd pakke), SUSE Linux
(10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0),
Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (støttes av automatisk installeringsprogram); HPUX 11 og Solaris 8/9
PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz (32-bits) (x86) eller (64-bits)
(x64) prosessor, 1 GB minne (32-bits) eller 2 GB minne (64-bits), 500 MB ledig
harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nettverksport; Windows XP
(32-bits) (SP2): Pentium® 233 MHz prosessor, 512 MB minne (32-bit) eller 2 GB
minne (64-bit), 500 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USBeller nettverksport; Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel®
Core prosessor; 256 MB minne; 300 MB ledig harddiskplass; CD/DVD-ROM eller
Internett; USB- eller nettverksport
Lydeffekt: 6,2 B(A)
Lydtrykk: 47 dB(A)
Temperaturverdier ved drift: 15 til 32,5 °C
Anbefalt temperatur ved drift: 20 til 27 °C
Lagringstemperatur: -20 til 40 °C
Fuktighetsområde når uvirksom: 10 til 95 % RF
Fuktighetsverdier ved drift: 10 til 80% RF
Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 20 til 70 % RF
CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN
61000-3-3: 2008, EN 55024: 2008+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Issue
4, GB 9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre
EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land; Sikkerhetssertifiseringer: IEC
60950-1: 2005 (internasjonal); EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1:
2007; GS-lisens (Europa); EN 60825-1: 2007 (laser/LED-enhet i klasse 1);
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa); andre
sikkerhetsgodkjenninger som kreves i enkelte land; ENERGY STAR: Ja;
b x d x h: 441 x 421 x 338 mm
Maksimum: 441 x 480 x 441 mm (inkludert utstikkende, med innskuff trukket ut for
konfigurasjon med Legal-størrelse)
16,2 kg
CE865A: HP LaserJet Pro M175a farge-MFP; HP LaserJet introduksjonstonerkassetter
med svart, cyan, gul og magenta (~500 sider); CD (med programvare og
elektronisk dokumentasjon); Installeringsveiledning; strømledning; CE866A: HP
LaserJet Pro M175nw farge-MFP; HP LaserJet introduksjonstonerkassetter med svart,
cyan, gul og magenta (~500 sider); CD (med programvare og elektronisk
dokumentasjon); Installeringsveiledning; strømledning; USB-kabel;
Ett års begrenset garanti, utskifting av produkt. Alternativene for garanti og støtte
varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.
Produsert i Kina
CE310A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, svart
Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kapasitet er 1200 standardsider. Oppgitt
kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.
CE311A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, cyan
Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 1000 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.
CE312A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, gul
Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 1000 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.
CE313A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, magenta
Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 1000 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.
CE314A HP 126A LaserJet-bildetrommel
14000 sider (svart-hvitt) 7000 sider (farger)
UX453E HP 3 års serviceplan med standardutskifting for Color LaserJet MFP-skrivere
UX435E HP 3 års serviceplan med utskrifting neste virkedag for Color LaserJet
MFP-skrivere
UX439E HP 3 års serviceplan med Retur til HP-støtte for Color LaserJet MFP-skrivere.
(UX453E: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge,
Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike. UX435E:
samme som UX453E, pluss Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia. UX439E:
Bare Baltikum, Bulgaria, Tsjekkia, Dom-Tom, EEM, Kypros, Ungarn, Israel, Malta,
MEMA, Moldova, Polen, Romania, Sør-Afrika, Russland, Slovakia, Slovenia, Tyrkia).

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.
Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
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