HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One skrivare

HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One är utformad för
mikro- och småföretag som vill ha förstklassiga
färgutskrifter till låg kostnad från en webbansluten
allt-i-ett-skrivare med mobila utskrifter och nätverk som
tillval och avancerade produktivitetshöjande funktioner.

Skriv ut proffsiga färgdokument med upp till 50 %
lägre sidkostnad än med laser.1

Få mer gjort med en rad effektivitetsförbättrande
företagsverktyg.

● Skriv ut professionella färgdokument till en sidkostnad
som är upp till 50 % lägre än med en jämförbar
laserskrivare.1

● Öka din produktivitet med automatisk dubbelsidig
utskrift, skanning och kopiering med 50-arks automatisk
dokumentmatare.

● Skriv ut dokument som står emot blekning, vatten och
kladd från markeringspennor med HP Officejet-bläck.4,5

● Skicka digitala fax direkt från skrivbordet och skanna
dokument direkt till en dator, e-post eller nätverksmapp.

● Skriv ut i ISO-hastigheter (jämför med laser) på upp till
20 sid/min i svartvitt och 16 sid/min i färg med
överkomliga, separata bläckpatroner.

● Skapa dubbelsidiga flygblad, utfallande foton,
imponerande broschyrer och annat professionellt
material.

● Lita på att du kan hantera stora utskriftsvolymer – upp till
25 000 sidors kapacitet per månad.

● Skapa perfekta kopior med CopySmart-lösningar;
skapa och skriv enkelt ut en enkelsidig kopia av ett
dubbelsidigt ID-kort.

Förbli produktiv var du än befinner dig med trådlöst
nätverk och mobila utskrifter.2,3
● Upptäck friheten med HP ePrint – nu kan du skriva ut i
stort sett var som helst.3
● Sätt fart på produktiviteten - kom åt företagsappar, skriv
ut formulär och styr viktiga uppgifter via den stora
pekskärmen med stöd för gester.6
● Anslut dig till ditt nätverk trådlöst eller via inbyggt
Ethernet, eller anslut direkt via Hi-Speed USB.2
● Skriv ut e-postmeddelanden, dokument, webbsidor och
mycket annat direkt från din iPad®, iPhone® eller iPod
touch® med AirPrint™.7
1

●

Förbruka upp till 50 % mindre energi än med färglaser.
● Minska pappersförbrukningen med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift.

ENERGY STAR®-kvalificerad

1

Majoriteten av alla färglaser-allt-i-ett-skrivare under 400 euro exkl. moms, mars
2011, OJ Pro med bläckpatroner med högsta kapacitet. Energiförbrukning baserad
på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets testkriterier. Mer information finns på
www.hp.com/eur/ojfacts.
Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. Ta reda på hur du ska göra på
vår webbplats.

1

Majoriteten av alla färglaser-allt-i-ett-skrivare under 400 euro exkl. moms, mars 2011. För mer information: www.hp.com/eur/ojfacts. Sidkostnaden för OJ Pro är baserad på ISO-resultat med
patroner med högsta kapacitet vid kontinuerlig utskrift; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös drift är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.

3 Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med alla anslutna internet- och e-postberedda enheter. Utskriftstiderna kan variera. En lista över dokument- och bildtyper som
stöds finns på www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Blekningsbeständigheten är baserad på pappersbranschens förutsägelser angående syrafritt papper och HPs originalbläck; värdena för färgämnesstabilitet i rumstemperatur är baserade på
liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909.
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Vattenbeständigheten är baserad på resultat från interna HP-tester vid användning av papper med ColorLok®-logotypen.

Kräver en trådlös åtkomstpunkt och en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Tillgängligheten till apps varierar beroende på land, språk och avtal. Läs mer på
www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Stöder enheter med iOS 4.2 och senare (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS och 3:e och 4:e generationens iPod touch®) som stöder flerprogramskörning. Enheter med AirPrint™ och iOS 4.2 och
senare kräver en trådlös 802.11-nätverksanslutning till skrivaren. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple® Inc. iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One skrivare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna, fax, webb

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Bildskärm

10,9 cm CGD (färggrafikskärm), pekskärm

Programvara

HPs skrivarprogramvara; Microsoft® Toolbar; HP Uppdatering; Köp tillbehör
online

Printer Smart-funktioner

Orientering: Stående/liggande format; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd
längs långsidan/Vänd längs kortsidan (Obs! Ingen manuell dubbelsidig utskrift);
Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. flera sidor per ark); Häfte; Skriv ut i
gråskala: Av/gråskala med hög kvalitet/endast svart bläck; Behåll layout:
Nej/Ja; Utfallande utskrift: Skriv ut med kant/skriv ut utfallande; Utskriftskvalitet:
Snabbutkast/Normal/Bästa/Maximal dpi; HP Real Life Technologies: På/av;
Skriv ut all text i svart: Aktivera/inaktivera; Sidor som ska skrivas ut: Skriva ut alla
sidor/Endast udda sidor/Endast jämna sidor

Standardanslutning

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 1 USB-värdport; 2
RJ-11-modemportar; minneskortplatser

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint, Apple AirPrint™

Passande minneskort

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (kräver adapter, säljs separat); Secure Digital (SD); Secure
Digital High Capacity; miniSD, microSD, microSDHC (kräver adapter, säljs
separat); MultimediaCard (MMC), Secure MultimediaCard; MultimediaCard med
reducerad storlek (RS-MMC), MMC Mobile, MMCmicro (kräver adapter, säljs
separat)

Standardskrivarspråk

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Utskriftsupplösning

Svart (bästa): Upp till 1200 x 600 dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200
optimerade dpi på HP Advanced fotopapper, upp till 1200 x 1200 original-dpi

Utskriftshastighet

Svart (ISO): Upp t 20 sid/min; Färg (ISO): Upp t 16 sid/min

Utskriftsfunktioner

Utfallande utskrift: Ja (upp till 216 x 297 mm)
Stöd för direktutskrift: Ja (minneskort)

Kapacitet

Varje månad, A4: Upp t 25000 sidor

Strömförsörjning

Produktmått
Produktens vikt
Medföljer

Garanti

Ursprungsland
Tillbehör
Förbrukningsartiklar

Rekommenderad sidvolym per månad 250 till 1250 sidor
Faxupplösning

Svart (standard): 203 x 98 dpi

Faxhastighet

4 sekunder/sida

faxfunktioner

Fax: Ja, färg; Automatisk återuppringning: Ja; Fördröjd faxsändning: Ja

Skanningshastighet

Skanningshastighet (ADF, A4): Upp t 11 sid/min (200 ppi sv/v), upp t 7 sid/min
(200 ppi, färg);
Skanningshastighet för färg (4x6-foto): <11 sek

Skanningstyp/Teknik

Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Contact Image Sensor (CIS)

Metod för inläsning vid skanning

Skanna, kopiera och faxa från frontpanelen, eller från programvaran

Filformat för skanning

Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)

Skanningsupplösning

Maskinvara: Upp till 4800 x 4800 dpi; Optisk: Upp till 4800 dpi

Maximal skanningsstorlek

216 x 356 mm

Skanneralternativ (ADM)

Dubbelsidigt

Bitdjup/Gråskalenivåer

24-bitars 256

Kopieringsupplösning

Svart text och grafik: Upp till 1200 x 600 dpi; Färg: Upp till 1200 x 600 dpi

Kopieringshastighet

Svart (ISO): Upp t 13 kop/min; Färg (ISO): Upp t 12 kop/min

Maximalt antal kopior

Upp till 99 kopior

Medietyper som stöds

Standardpapper, tjockt standardpapper, HP Bright White-papper, HP
professionellt papper för bläckstråleskrivare 120 matt, HP Premium Plus
fotopapper*, annat bläckstrålepapper, HP Advanced fotopapper, HP fotopapper
för vardagsbruk, glättat*, annat fotopapper, annat specialpapper, andra
gratulationskort, HP professionellt papper för bläckstråleskrivare 180, glättat och
matt, annat broschyrpapper, kortpapper

Mediestorlekar som stöds

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Kuvert (C5, C6, DL); Letter

Anpassade mediestorlekar

Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm (egna storlekar stöds endast av
Mac-drivrutinen)

Medievikt som stöds

Fack 1: 60 till 105 g/m² (vanligt papper); 220 till 280 g/m² (foto)*; 75 till 90
g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort). *HP Premium Plus fotopapper upp till
300 g/m² och HP fotopapper för vardagsbruk upp till 200 g/m² stöds också.

Pappershantering standard/inmatning Inmatningsfack för 250 ark; 150-arks utmatningsfack;

Duplextillval: Automatisk (standard); Kuvertmatare: Nej;
Standardpappersmagasin: 1;
Inmatningskapacitet: Maximal inmatningskapacitet: Upp till 500 ark, Upp till 30
kuvert
Utmatningskapacitet: Maximal utmatningskapacitet: Upp till 150 ark

Lägsta systemkrav

PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) eller
64-bitars (x64) processor, 2 GB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller
internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* eller senare
(endast 32-bitars): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel
processor, 233 MHz eller mer, 750 MB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet
eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 6 eller senare. *Stöder endast
32-bitars. Linux (för mer information, se
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 eller v10.6: PowerPC G4-, G5- eller Intel®
Core™-processor, 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet
eller internetanslutning, USB-port

Kompatibla operativsystem

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) eller senare
(endast 32-bitars); Mac OS X v10.5 eller v10.6, Linux (för ytterligare information,
gå till http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

ENERGY STAR-kvalificerad

Ja

Service- och supporttillval

Typ av nätaggregat: Inbyggd internationell nätadapter
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
Energiförbrukning: 34 W (aktiv), 6,63 W (vänteläge); 2,21 W (viloläge),
0,22 W (manuellt avstängd). Effektmätningarna är baserade på ENERGY
STAR OM®-testproceduren.
b x d x h: 494 x 412,8 x 315 mm (utan duplexenhet installerad)
12.43 kg
CM750A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One Plus (N911g); HP automatisk
duplexenhet; HP 950 svart Officejet-konfigurationspatron; HP 951
konfigurationspatroner (cyan, magenta, gul); skrivarprogramvara och
användarhandbok på CD-ROM; startguide; installationsaffisch; strömkabel
Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad
HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 31 dagar från köpet (se
www.hp.com /eur/mybusiness). Garanti- och supportalternativen varierar
beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Tillverkad i Kina
CN548A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One-skrivare, 250-arks pappersfack
CN045AE HP 950XL Officejet-bläckpatron, svart
Antal sidor, medeltal 2300 sidor*
CN046AE HP 951XL Officejet-bläckpatron, cyan
Antal sidor, medeltal 1500 sidor*
CN047AE HP 951XL Officejet bläckpatron, magenta
Antal sidor, medeltal 1500 sidor*
CN048AE HP 951XL Officejet bläckpatron, gul
Antal sidor, medeltal 1500 sidor*
CN049AE HP 950 Officejet-bläckpatron, svart
Antal sidor, medeltal 1 000 sidor*
C6818A HP professionellt glättat papper för bläckstråleskrivare - 50
ark/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200
ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CR712AE HP 951XL Officejet, värdepaket, 75 ark/A4/210 x 297 mm
För mer information om antal sidor/patron, besök
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen
UG199E - HP 3 års Care Pack med standardutbytesservice för Officejet
Pro-skrivare
UG076E - HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för Officejet Pro-skrivare
UG279E - HP 3 års Care Pack med retur till depå-support för Officejet
Pro-skrivare (UG199E: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien,
Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och Österrike. UG076E: samma som UG199E plus Tjeckien,
Grekland, Ungern, Polen och Slovakien. UG279E: Endast Baltikum, Bulgarien,
Cypern, DOM-TOM, EEM, Israel, Malta, MEMA, Moldavien, Polen, Rumänien,
Ryssland, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Ungern).

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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