HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One-skriver

HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One er laget for
mikro-/små bedrifter som ønsker en e-alt-i-ett-enhet som
kan skrive ut profesjonelle, rimelige farger tosidig via et
kablet eller trådløst nettverk eller direkte fra mobile
enheter.

Skriv ut profesjonelle dokumenter i farger – enkelteller dobbeltsidig – til en lav pris per side.

Få gjort mer hver dag med denne allsidige
e-alt-i-ett-enheten.

● Skriv ut profesjonelle farger til en lav pris per side, og
bruk blekkpatroner med høy kapasitet for å spare ved
hyppig utskrift.4

● Skriv ut ved ISO-hastigheter (lasersammenliknbare) på
opptil 16 spm i svart, 9 spm i farger.

● Spar tid og penger – få gjort mer med automatisk
tosidig utskrift.
● Lag livfullt og slående materiell som motstår vann,
falming og merkepenn, med HP Officejet-blekk.5,6
● Få pålitelig ytelse fra en skriver med en månedlig
kapasitet på 12 000 sider – ideell for forretningsutskrift i
farger.

● Skriv ut og kopier uten PC via berøringsskjermen – bruk
CopyCrop-verktøyet til å endre størrelse på og
beskjære dokumenter og bilder.
● Gjør mer med tiden din – skann, kopier eller faks
flersiders dokumenter ved å bruke den automatiske
dokumentmateren for 35 ark.
● Skann dokumenter direkte til en PC eller USB-pinne;
bruk USB-porten foran til å skrive ut dokumenter direkte
fra en USB-pinne.

Maksimer produktiviteten med kablet/trådløst
nettverk og mobil utskrift.2,3
● Skriv ut direkte fra mobile enheter med HP ePrint – nå
kan du skrive ut fra nær sagt hvor som helst.2
● Del med flere brukere i et trådløst eller Ethernet-nettverk,
eller koble til direkte med Hi-Speed USB.3
● Skriv ut e-post, dokumenter, nettsider med mer direkte fra
iPad®, iPhone® eller iPod touch® med AirPrint™.7
● Administrer oppgaver og få tilgang til forretnings-apper
direkte fra e-alt-i-ett-enheten via den intuitive
berøringsskjermen.
● Spar opptil 40 % strøm – forhåndsinnstill enheten til å slås på eller av med tidfestet

1

automatisk på- og avslåing.
● Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift.
ENERGY STAR®-kvalifisert

1

Beregninger av energibesparelser forutsetter at enheten er planlagt avslått i 12
timer hver ukedag og 48 timer hver helg. Redusert strømforbruk er sammenliknet med
en typisk modell for daglig bruk, som forutsetter at enheten er i "av"-modus hver natt
og i helgene.
Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. Finn ut hvordan på vårt nettsted.

1

Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester kan kreve registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Mer informasjon på
www.hp.com/go/eprintcenter.

2 Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle tilkoblede enheter som kan bruke Internett og e-post. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over dokument- og bildetyper
som støttes, på www.hp.com/go/eprintcenter. Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions for flere løsninger

3 Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift bare kompatibel med rutere på 2,4 GHz.
4 Ikke inkludert, kjøpes separat.

5 Falmingsbestandighet basert på papirindustriens anslag for syrefritt papir og originalt HP-blekk; fargestabilitetsdata ved romtemperatur er basert på liknende systemer testet i henhold til ISO
11798 og ISO 18909.

6

Vannbestandighet basert på testing internt i HP, på papir med ColorLok®-logoen.

7Støtter enheter med iOS 4.2 og nyere (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS og 3. og 4. generasjons iPod touch®) som støtter fleroppgavekjøring. AirPrint™ og enheter med iOS 4.2 og nyere krever
en trådløs 802.11-nettverkstilkobling til skriveren. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple® Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre
land.

HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One-skriver

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann, faks, web

Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Skjerm

6,73 cm CGD (fargegrafikkskjerm)

Programvare

HP-skriverprogramvare, Microsoft® Toolbar, HP Oppdatering, Kjøp rekvisita på
nettet

Standard tilkoplingsmuligheter

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 1 USB-vertsport, 1
RJ-11 faks

Mobil utskriftsfunksjon

HP ePrint, Apple AirPrint™

Standard skriverspråk

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 forbedret

Utskriftsoppløsning

Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 1200 dpi; Farge (best): Opptil 4800 x 1200
optimerte dpi i farger (ved utskrift fra en datamaskin på utvalgt HP-fotopapir og
1200 inngående dpi)

Utskriftshastighet

Svart (ISO): Opptil 16 spm; Farge (ISO): Opptil 9 spm

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Ja (opptil 216 x 297 mm)
Direkte utskrift støttes: Ja (USB Flash-stasjon)

Driftssyklus

Månedlig, A4: Opptil 12 000 sider

Anbefalt månedlig sidevolum

200 til 800 sider

Faksoppløsning

Svart-hvitt (standard): 200 x 100 dpi

Fakshastighet

3 sek. per side

faksfunksjoner

Faksing: Ja, farger; Automatisk gjenoppringning: Ja; Forsinket fakssending: Ja
(bare svart); Kringkasting av faks: 20 steder

Skannehastighet

Skannehastighet (ADF, A4): Opptil 2,8 spm (200 ppi, sv-hv), opptil 2,8 spm (200
ppi, farger);
Skannehastighet, farger (4x6 foto): < 23 sek.

Skannetype/Teknologi

Glassplate, ADM; CIS (Contact Image Sensor)

Inndatamodi for skanning

Skanning, kopiering, faks fra frontpanel, HP-programvare, EWS

Filformat for skanning

Skannefiltype som støttes av programvare: Punktgrafikk (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), søkbar PDF (.pdf), tekst (.txt), TIFF (.tif)

Skanneoppløsning

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

Maksimal skannestørrelse

216 x 297 mm

Skannealternativer (ADM)

Enkeltsidig

Bitdybde/Gråtonenivåer

24-bits 256

Kopieringsoppløsning

Svart tekst og grafikk: Opptil 600 x 600 dpi; Farge: Opptil 600 x 600 dpi

Kopieringshastighet

Svart (ISO): Opptil 10 kpm; Farge (ISO): Opptil 7 kpm

Største antall eksemplarer

Opptil 99 kopier

Størrelsesendring kopimaskin

25 til 400 %

Medietyper som støttes

Vanlig papir, tykt vanlig papir, HP Bright White-papir, HP Professional
blekkskriverpapir 120 matt, HP Premium Plus-fotopapir*, annet papir for
blekkskrivere, HP Advanced-fotopapir, HP Everyday-fotopapir, glanset*, annet
fotopapir, annet spesialpapir, andre hilsningskort, HP Professional
blekkskriverpapir 180, glanset og matt, annet brosjyrepapir, kartong

Støttede papirstørrelser

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

Egendefinerte mediestørrelser

Windows støtter ikke egendefinert papirstørrelse. Mac: Skuff 1: 76,2 x 127 til
215,9 x 355,6 mm

Støttet medievekt

Skuff 1: 60 til 105 g/m² (vanlig papir); 220 til 280 g/m² (foto)*; 75 til 90 g/m²
(konvolutt); 163 til 200 g/m² (kort). *HP Premium Plus-fotopapir opp til 300
g/m² og HP Everyday-fotopapir opp til 200 g/m² støttes også.

Papirhåndtering Standard/inn

250-arks papirskuff, 35-arks ADM; 75-arks utskuff;
Dupleksalternativer: Automatisk (standard); Konvoluttmater: Nei; Standard
papirmagasiner: 1;
Innkapasiteter: Maksimal innkapasitet: Opptil 250 ark, Inntil 30 konvolutter
Utkapasiteter: Maksimal kapasitet ut: Opptil 75 ark

Minimum systemkrav

PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor;
2 GB harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; USB-port;
Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64)
prosessor; 2 GB harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling;
USB-port; Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* eller høyere (bare 32-bits): En
Intel® Pentium® II; Celeron® eller kompatibel prosessor; 233 MHz eller høyere;
750 MB ledig harddiskplass;CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-forbindelse;
USB-port; Internet Explorer 6 eller høyere. *Støtter bare 32-bits;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6 eller v10.7: PowerPC G4, G5 eller Intel®
Core™-prosessor, 500 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port

Kompatible operativsystemer

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3) eller høyere
(bare 32-bits): Mac OS X v10.5 eller v10.6, Linux (se
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for mer informasjon)

ENERGY STAR-kvalifisert

Ja

Strøm

Produktmål
Produktvekt
Innhold i esken

Garanti
Opprinnelsesland
Rekvisita

Service- og støttealternativer

Strømforsyningstype: Ekstern
Strømtilførsel: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Strømforbruk: 43 watt (aktiv), 3,3 watt (klar), 0,35 watt (manuell av)
b x d x h: 464 x 476 x 252 mm
8,77 kg
CN583A HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One (H711); HP automatisk
dupleksenhet; HP 932 svart Officejet oppsettblekkpatron; HP 933
oppsettblekkpatroner (cyan, magenta, gul); skriverprogramvare og
brukerhåndbok på CD-ROM; komme i gang-veiledning; oppsettplakat;
strømledning; telefonledning
Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti
og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.
Produsert i Kina
CN053AE HP 932XL svart Officejet-blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 1000 sider*
CN054AE HP 933XL cyan Officejet-blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 825 sider*
CN055AE HP 933XL magenta Officejet-blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 825 sider*
CN056AE HP 933XL gul Officejet-blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 825 sider*
CN057AE HP 932 svart Officejet-blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 400 sider*
C6818A HP Professional glanset Inkjet-papir – 50 ark / A4 / 210 x 297 mm
Q6593A HP Professional Matt Inkjet Paper - 200 ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP skriverpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
For informasjon om sideytelse kan du besøke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
UG196E - HP 3 år Care Pack m/standardutskifting for Officejet-skrivere
(tilgjengelig i alle europeiske land, Midt-Østen og Afrika)
UG072E - HP 3 år Care Pack m/utskifting neste dag for Officejet-skrivere
(tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland,
Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia,
Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia).

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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