Datablad

HP LaserJet Pro 400 MFP M425

Denne netværks-MFP øger
produktiviteten. Del ressourcer via
trådløst netværk , og udskriv stort
set overalt med HP ePrint . Forbedr
arbejdsgangen med adgang til
virksomhedsapps. Spar tid med
automatisk tosidet scanning og
kopiering.
1,2

3

Øg produktiviteten – selv på farten.
● Scan dokumenter direkte til e-mail eller en netværksmappe. Spar tid, og få hurtige resultater: Den
dobbelthovedede scanner betyder, at ark med tekst på begge sider kun skal scannes én gang.
● Print op til 33 sider/min. A4, og få første side på bare otte sekunder.
● Med HP ePrint kan du stort set udskrive hvor som helst3. Send filer fra en smartphone direkte til printeren vha. HP
direkte trådløs-udskrivning1,2.
● Konfigurer og del overalt på kontoret med trådløs tilslutning2,4. Konfigurer netværk hurtigt2,5.

Fremstil kvalitetsdokumenter hver gang.
● Udskriv dokumenter i professionel kvalitet med fed tekst og skarpe billeder vha. originale HP
LaserJet-tonerpatroner.

Særlige karakteristika

● Få bedre ydelse med pålidelig HP-driftssikkerhed. Udret mere med 800-arks maksimal papirbakkekapacitet (med
ekstra 500-arks bakke).

● Print, kopiering, scanning, digital afsendelse

● Spar tid med originale HP LaserJet-tonerpatroner, der er pålidelige og har et All-in-One-design, der giver nem
installation.

● Udskrivning/kopiering af op til 33 sider/min.

Det er nemt at håndtere udskriftsjob og få adgang til virksomhedsapps.

og fax

● 256 MB RAM, 800 MHz processor
● 1 Hi-Speed-USB 2.0, 1 USB, 1 Walk-up USB
● Op til 1200 x 1200 dpi (med HP FastRes

1200)

● Udskriv mere økonomisk ved hjælp af en original sort HP LaserJet-tonerpatron6 med høj kapacitet (tilbehør).

● Brug virksomhedsapps og en 8,89 cm (3,5") farveberøringsskærm til at få adgang til og udskrive fra internettet
eller scanne til online storagesteder7.
● Administrer arbejdsgangen med intuitive funktioner på printeren: Brug den lettilgængelige USB-port til at
udskrive fra – og gemme scanninger til – et flash-drev.
● Det er nemt at styre dit printermiljø og spare it-tid og -omkostninger – HP Web Jetadmin hjælper dig med at
overvåge udstyr og øge oppetiden.

Bedre for miljøet.
● Reducer mængden af papir med op til 50 % med automatisk dobbeltsideprint.
● Spar energi med HP Auto-tænd/sluk-teknologien, der tænder printeren, når du har brug for den, og slukker, når du
ikke har9.
● Det er nemt at genbruge originale HP LaserJet-tonerpatroner via HP Planet Partners10.
● Denne MFP's kompakte størrelse er udviklet med henblik på at optage mindre plads og give mindre
emballagespild.

HP LaserJet Pro 400 MFP M425

Tekniske specifikationer
Funktioner

Udskriv, kopier, scan, fax, Walk-up USB

Printhastighed

Op til 33 sider/min. ISO sort (A4); Op til 15 tommer/min dupleks sort (A4)
Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på
www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af
systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentkompleksitet.
første side færdig: På kun 8 sek. Sort (A4)

Udskriftsopløsning
Printteknologi
Printområde

Udskriftsmarginer: Top: 5 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 4 mm; Højre: 4 mm; Maksimalt
udskriftsområde: 203 x 345 mm

Printersprog

HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte udskrivning af PDF (v1.7)

Numre på printerpatroner

1 (sort)

Mulighed for mobil print

CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, forretningsapplikationer;
CF288A: HP ePrint, udskrivning med Direkte Trådløs, Apple AirPrint™,
Mopria-certificeret, forretningsapplikationer

Normeret forbrug pr. måned:

Op til 50.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 750 to 3000 sider

Automatisk papirføler

Nej

Processorhastighed

800 MHz

Skærm

8,89 cm berøringsskærm med farvegrafikdisplay (CGD)

Trådløst

CF286A: Nej; CF288A: Ja, indbygget WiFi 802.11 b/g/n, direkte trådløs udskrivning

Netværksparat

CF286A: Standard (indbygget Gigabit Ethernet); CF288A: Standard (indbygget Ethernet,
trådløs 802.11 b/g/n)

Hukommelse

Standard: 256 MB

medietyper

Papir (almindeligt, miljørigtigt, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, brevpapir, fortrykt,
hullet, genbrugspapir, groft); konvolutter; etiketter; transparenter, karton

medieformater

understøttet A4; A5; A6; B5 (JIS); special:
CF286A: Universalbakke: 76 x 127 til 216 x 356 mm; bakke 2 og 500-arks papirbakke
(tilbehør): 105 x 148 til 216 x 356 mm; CF288A: Universalbakke: 76 x 127 til 216 x 356
mm; bakke 2 og 500-arks papirbakke (tilbehør): 105 x 148 til 216 x 356 mm

mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 300 ark
Kapacitet for udbakke: Op til 150 ark, Op til 10 kuverter
maksimum: Op til 150 ark
Duplexudskrift: Automatisk (standard)

Papirvægt

Understøttet af papirgang: Bakke 1: 60 til 163 g/m² (lige papirgang for specialmedier).
Bakke 2 og ekstra 500-arks bakke 3: 60 til 120 g/m²; Automatisk dupleksenhed: 60 til
120 g/m²

Understøtter multitasking

Ja

Automatiske dokumentfremførers kapacitet

Standard, 50 ark.

Kopiindstillinger

Kontrast (lysere/mørkere); kopiopløsning (tekst, blandet, billede, foto, autovalg);
kladdekvalitet (til/fra); flere sider (til/fra); formindsk/forstør fra 25 til 400 %;
kopisortering; antal kopier, enkelt- eller dobbeltsidet kopiering; valg af bakke;
papirstørrelse; papirtype; gendan standardindstillinger; Største antal kopier: Op til 99
kopier: Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; ; Størrelsesændring ved kopiering: 25 til
400%

Scannerspecifikationer

Kassens indhold

CF286A: HP LaserJet M425dn MFP, HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700
sider), startvejledning, supportoplysninger, Cd'er med enhedssoftware og elektronisk
brugervejledning, netledning(er), telefonledning(er). CF288A: HP LaserJet M425dw MFP,
netledning(er), HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider), startvejledning,
supportoplysninger, Cd'er med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning,
telefonledning(er), USB-kabel.

Op til 1200 x 1200 dpi Sort

tilbehør

CF406A HP LaserJet 500-arks føder/bakke

Laser

Forbrugsvarer

CF280A Original HP 80A LaserJet-tonerpatron, sort 2.700 sider
CF280X Original HP 80X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 6.900 sider
Den angivne gennemsnitlige sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.
Den faktiske sidekapacitet afhænger af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere
på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Software inkluderet

Windows®: HP installation/afinstallation, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA-scanningsdriver,
HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, HP Faxopsætningsguide, HP Send Fax, HP
Fax-printerdriver; Mac: HP installation/afinstallation, HP PS-driver, HP Scan, HP
indstillingsassistent, HP Fax-printerdriver, HP Ink Widget, HP Utility, scan til
e-mail-/mappe-indstillinger

Printeradministration

Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallation), SNP Alerts (minimal
netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility

Kompatible operativsystemer

Den fulde softwarepakke kan installeres i: Windows 8, Windows 7 (32 bit og 64 bit),
Windows Vista (32 bit og 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 eller senere); Følgende
understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2008 (32 bit og 64 bit),
Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 eller senere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7. Linpus
Linux: 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0, OpenSuSE: 11.3, 11.4, Fedora: 14, 15,
Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04, Debian: 5.0, 6.0 og HPUX11i

Minimumskrav til system

Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit): 1 GHz
32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor, 1 GB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM (64 bit), 400
MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Windows XP
(32 bit) (SP2): Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM, 400 MB ledig harddiskplads,
cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5, eller Intel® Core™-processor; 500
MB harddisk; Cd-rom/dvd-rom, SSL/TLS; USB eller netværk

Printermål (B x D x H)

CF286A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 x 633,4 x 660 mm (med
universalbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format; automatisk
dokumentføder (ADF) helt åben)
CF288A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 x 633,4 x 660 mm (med
universalbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format; automatisk
dokumentføder (ADF) helt åben)

Pakkemål (B x D x H)

597 x 497 x 490 mm

Printervægt

CF286A: 15,1 kg; CF288A: 15,1 kg

Pakkevægt

19,6 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 15 til 32,5 ºC, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed

Harddiskplads

Temperatur: -20 til 40 ºC, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed

Lydforhold

Lydintensitet: 6,4 B(A); Akustisk lydtryk: 51 dB(A)

Strømforsyning

krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Forbrug: 600 watt (udskrivning), 420 watt (kopiering), 10,5 watt (standby), 9,5 watt
(dvale), 0,1 watt (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 2,67 kWh/uge
Indbygget strømforsyning Strømforsyning

certificeringer

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1-Class B; EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN
61000-3-3: 2008; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B
/ICES-003, Issue 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003
ENERGY STAR-mærket: Ja

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Garanti

1 års garanti. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land samt lokale
lovkrav.
Besøg vores websted:
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html

service og support

U5X82E – HP 3 års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M425-MFP
U5X83E – HP 3 års udskiftningsservice næste hverdag til LaserJet M425-MFP
U5X84E – HP 3 års returneringsservice til LaserJet M425-MFP
U5Z45PE – HP 1 års hardwaresupport næste hverdag efter garantiudløb til LaserJet
M425-MFP
U5Z46PE – HP 1 års udskiftningsservice næste hverdag efter garantiudløb til LaserJet
M425-MFP
U5Z47PE – HP 1 års returneringsservice efter garantiudløb til LaserJet M425-MFP
(U5X83E/U5Z46PE: Kontroller tilgængeligheden i de enkelte lande
U5X84E/U5Z47PE: kun Central- og Østeuropa, Mellemøsten, Middelhavslandene og
Afrika)

Scannertype: Flatbed, 50-arks automatisk dokumentføder (ADF); Scan-inputmetoder:
Knapper til scanning, kopiering og faxning på frontpanelet, Fra en pc: Solution Center
Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller
WIA-kompatibel software; Twain-version: Version 1,9; Dupleks ADF-scanning: Ja,
dupleks ADF i en enkelt arbejdsgang; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297
mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 dpi (farve og mono, flatbed); Op til 300 dpi
(farve og mono, automatisk dokumentføder – ADF)

Scan-filformat

PDF, søgbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (både scanning til USB-enhed og
scanning fra frontpanelet til en netværksmappe understøtter kun JPG og PDF)

Scanningshastighed

Op til 20 sider/min (sort/hvid) og 9 sider/min (farver)

Bitdybde/gråtoneniveauer

30 bit/ 256

Område, der kan scannes

mindste mediestørrelse: 48,8 x 48,8 mm; maksimal mediestørrelse: 216 x 297 mm;
Scanbart område (ADF): mindste mediestørrelse: 102 x 127 mm; maksimal
mediestørrelse: 216 x 381 mm ADF

digital sending

Standard: Scan direkte til e-mail, scan til netværksmappe, scan til skyen

Fax

Ja, 33,6 kbps

Fax - specifikationer

Fax-hukommelse: Op til 300 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x
196 dpi; superfin: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner); hurtigopkald: Op til 120 numre (119
gruppenumre); Broadcasting, maksimale antal placeringer: 119

Fodnoter

1 Ikke tilgængelig på alle printere. Mobilenheder skal have trådløs funktionalitet. Printeren skal være HP ePrint-kompatibel. Funktionen kan kræve en driver eller apps, som kan hentes på www.hp.com/go/eprintcenter.; 2 HP direkte trådløs-udskrivning, HP

automatisk trådløs tilslutning og indbyggede trådløse tilslutningsmuligheder findes kun på HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw.; 3 Kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Kræver registrering af en HP
Web Services-konto. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Læs endvidere mere om andre løsninger på www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; 4 Den trådløse funktionalitet
afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset under aktive VPN-forbindelser.; 5 HP automatisk trådløs tilslutning er muligvis ikke tilgængelig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse funktionalitet afhænger af det
fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Du kan finde oplysninger om kompatibilitet på www.hp.com /go/autowirelessconnect.; 6 HP 80X LaserJet Black Toner Cartridge medfølger ikke; skal anskaffes særskilt.; 7 Kræver trådløst adgangspunkt samt
internetforbindelse til printeren. Services kan kræve registrering. Tilgængeligheden varierer alt efter land, sprog og aftaler og kræver en firmwareopgradering. Læs mere på www.hp.com/go/eprintcenter.; 9 Funktionaliteten af HP Auto-tænd/sluk-teknologi
afhænger af printeren og dens indstillinger.; 10 Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP Planet Partners-programmet. På
www.hp.com/recycle kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser.

http://www.hp.com/dk
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