Dataark

HP LaserJet Pro 400 MFP M425

Denne nettverkstilkoblede MFPen
øker produktiviteten. Del ressurser
med trådløst nettverk , og skriv ut
fra nesten hvor som helst med HP
ePrint . Forbedre arbeidsflyten med
tilgang til forretningsapper. Spar tid
med automatisk tosidig skanning
og kopiering.
1,2

3

Øk produktiviteten – selv når du er på farten.
● Skann dokumenter direkte til e-post eller en nettverksmappe. Spar tid og få raske resultater: Skanner med to
hoder betyr at dobbeltsidige originaler bare skannes én gang.
● Utskrift med opptil 33 spm A4, og få første side på så lite som åtte sekunder.
● Skriv ut fra nesten hvor som helst med HP ePrint3. Send filer fra en smarttelefon direkte til skriveren med HP
trådløs direkteutskrift1,2.
● Sett opp og del hvor som helst på kontoret med trådløs tilkobling2,4. Konfigurer nettverk raskt2,5.

Produser dokumenter av høy kvalitet gang etter gang.
● Skriv ut dokumenter i profesjonell kvalitet med fet tekst og skarpe bilder ved å bruke originale HP
LaserJet-tonerkassetter.

Hovedpunkter

● Forbedre ytelsen med betrodd HP-pålitelighet. Gjør mer med maksimal papirkapasitet på 800 ark (med ekstra
500-arks papirskuff).

● Utskrift, kopiering, skanning, digital sending

● Spar tid med originale HP LaserJet-tonerkassetter som er pålitelige og har en alt-i-ett-design for enkel
installasjon.

● Utskrift/kopiering opptil 33 spm

Enkel administrasjon av jobber og tilgang til forretningsapper.

og faks

● 256 MB minne, 800 MHz prosessor
● 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB, I

direktebetjent USB

● Opptil 1200 x 1200 ppt (med HP FastRes

1200)

● Rimeligere utskrift med en høykapasitets original HP LaserJet svart tonerkassett6.

● Bruk forretningsapper og en 8,89 cm (3,5 tommer) fargeberøringsskjerm til å få tilgang til og skrive ut fra
Internett eller skanne til lagringsnettsteder7.
● Administrer arbeidsflyten med intuitive funksjoner direkte på skriveren: Bruk den lett tilgjengelige USB-porten til å
skrive ut fra – og lagre skanninger til – en flash-stasjon.
● Det er enkelt å styre utskriftsmiljøet og spare IT-tid og -kostnader - HP Web Jetadmin hjelper deg med å overvåke
utstyr og øke oppetiden.

Reduser miljøpåvirkningen.
● Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift.
● Spar strøm med HPs Auto-på/Auto-av-teknologi som slår skriveren på når du trenger den, og av når du ikke gjør
det9.
● Enkelt å resirkulere originale HP LaserJet-tonerkassetter via HP Planet Partners10.
● Denne MFPen i kompakt størrelse er utviklet for å bruke mindre plass og lage mindre emballasjeavfall.

HP LaserJet Pro 400 MFP M425

Tekniske data
Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann, faks, direktebetjent USB

Utskriftshastighet

Opptil 33 spm ISO svart (A4); Opptil 15 bpm dupleks svart (A4)
Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se
http://www.hp.com/go/printerclaims for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er
avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
første side ut: Så raskt som 8 sek Svart (A4)

Utskriftsoppløsning

Opptil 1200 x 1200 dpi Svart

Utskriftsteknologi

Laser

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 5 mm; Bunn: 5 mm; Venstre: 4 mm; Høyre: 4 mm; Maksimalt
utskriftsområde: 203 x 345 mm

Utskriftsspråk

HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v 1.7)

Patron-/kassettnummer

1 (svart)

Mobil utskriftsfunksjon

CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, forretningsapplikasjoner;
CF288A: HP ePrint, trådløs direkteutskrift, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert,
forretningsprogrammer

Månedlig kapasitet

Opptil 50 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 3 000 sider

Automatisk papirsensor

Nei

Prosessorhastighet

800 MHz

Skjerm

8,89 cm CGD-berøringsskjerm (Colour Graphic Display)

Trådløst

CF286A: Nei; CF288A: Ja, innebygd WiFi 802.11 b/g/n, trådløs direkteutskrift

Nettverksklar

CF286A: Standard (innebygd Gigabit Ethernet); CF288A: Standard (innebygd Ethernet,
trådløst 802.11 b/g/n)

Minne

Standard: 256 MB

papirtyper

Papir (vanlig, grønn modus, tynt, tykt, bestrøket, farge, brevhode, fortrykt,
forhåndshullet, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter; Transparenter, kartong

papirformater

støttes A4; A5; A6; B5 (JIS); egendefinert:
CF286A: Universalskuff: 76 x 127 til 216 x 356 mm; skuff 2 og ekstra 500-arks
papirskuff: 105 x 148 til 216 x 356 mm; CF288A: Universalskuff: 76 x 127 til 216 x 356
mm; skuff 2 og ekstra 500-arks papirskuff: 105 x 148 til 216 x 356 mm

mediehåndtering

Papirkapasitet: Opptil 300 ark
Utskuffkapasitet: Opptil 150 ark, Inntil 10 konvolutter
maksimum: Opptil 150 ark
Dobbeltsidig utskrift: Automatisk (standard)

Innhold i esken

CF286A: HP LaserJet M425dn MFP; HP 80A svart LaserJet-tonerkassett (~2700 sider);
Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte; CDer som inneholder
programvare og elektronisk brukerhåndbok til enheten; strømledning(er);
Telefonledning(er); CF288A: HP LaserJet M425dw MFP; strømledning(er); HP 80A svart
LaserJet-tonerkassett (~2 700 sider); Komme i gang-veiledning, informasjon om
kundestøtte; CDer som inneholder programvare og elektronisk brukerhåndbok til
enheten; Telefonledning(er); USB-kabel;

tilbehør

CF406A HP LaserJet 500-arks mater/skuff

Rekvisita

CF280A HP 80A svart original LaserJet-tonerkassett 2 700 sider
CF280X HP 80X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 6 900 sider
Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig,
basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du gå til http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Inkludert programvare

Windows®: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL 6-utskriftsdriver, HP
WIA-skannedriver, HP TWAIN-skannedriver, HP Scan, HP Veiviser for faksoppsett, HP
Send faks, HP faksutskriftsdriver; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP
PS-driver, HP Scan, HP Oppsettassistent, HP faksutskriftsdriver, HP Ink Widget, HP
Utility, Skann til e-post/mappe-oppsett

Skriverstyring

Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallering), SNP Alerts (minste
nettverksinstallering), HP Web Jetadmin (nedlasting); Mac: HP Utility

Kompatible operativsystemer

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 2008 (32-bits og 64-bits), Windows
Server 2003 (32-bits) (SP3 eller høyere); 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 and HPUX11i

Minimum systemkrav

Windows: Windows 8, Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits): 1
GHz (32-bits) (x86) eller (64-bits) (x64) prosessor, 1 GB minne (32-bits) eller 2 GB minne
(64-bits), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller
nettverksport; Windows XP (32-bits) (SP2): Pentium® 233 MHz prosessor, 512 MB
minne, 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller
nettverksport
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core™-prosessor; 500
MB harddisk; CD-ROM/DVD-ROM eller Internett; USB eller nettverk

Skrivermål (B x D x H)

CF286A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 X 633,4 x 660 mm
(universalskuff og utslagbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse;
ADM helt åpen)
CF288A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 X 633,4 x 660 mm
(universalskuff og utslagbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse;
ADM helt åpen)

Papirvekt

Støttes, via papirbane: Skuff 1: 60 til 163 g/m² (rett papirbane for spesialpapir); skuff 2,
ekstra 500-arks skuff 3: 60 til 120 g/m²; Automatisk dupleksenhet; 60 til 120 g/m²

Fleroppgavekjøring støttes

Ja

Kapasitet for automatisk dokumentmater

Standard, 50 ark

Pakkemål (B x D x H)

597 x 497 x 490 mm

Kopieringsinnstillinger

Kontrast (lysere/mørkere); oppløsning kopikvalitet (tekst, blandet, bilde, fotografi,
auto-velg); kladdekvalitet (på/av); flersiders (på/av); reduser/forstørr 25 til 400 %;
kopisortering; antall kopier; én eller 2-sidig kopiering; skuffvalg; papirstørrelse;
papirtype; gjenopprett standarder; Maksimalt antall kopier: Opptil 99 kopier:
Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi; ; Størrelsesendring kopimaskin: 25 til
400 %

Skrivervekt

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

Pakkevekt

19,6 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 15 til 32,5 ºC, Fuktighet: 30 til 70 % RF

Datalagring

Temperatur: -20 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF

Akustisk

Akustisk effektemisjon: 6,4 B(A); Lydtrykk: 51 dB(A)

Skannertype: Planskanner, 50-arks ADM; Inndatamodi for skanning: Skann-, kopi- og
fakstaster på frontpanel, fra PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP)
eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare;
Twain-versjon: Versjon 1.9; Tosidig ADM-skanning: Ja, dupleks-ADM med ett
gjennomløp; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 297 mm; Optisk
skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi (farger og svart-hvitt, skannerglass); Opptil 300 dpi
(farger og svart-hvitt, ADM)

Strøm

krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
forbruk: 600 watt (utskrift), 420 watt (kopiering), 10,5 watt (klar), 9,5 watt
(hvilemodus), 0,1 watt (av). TEC (Typical Electricity Consumption): 2,67 kWt/uke
Innebygd strømforsyning Strømforsyning

sertifiseringer

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasse 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-kvalifisert: Ja

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Garanti

Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og
lokale lover og regler.
Besøk nettstedet vårt:
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html

service og support

U5X82E- HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag for LaserJet M425 MFP
U5X83E - HP 3 år service, utskifting neste virkedag for LaserJetM425 MFP
U5X84E - HP 3 år returtjeneste for LaserJet M425 MFP
U5Z45PE - HP 1 år maskinvarestøtte e/garanti, neste virkedag for LaserJetM425 MFP
U5Z46PE - HP 1 år service e/garanti, utskifting neste virkedag for LaserJet M425 MFP
U5Z47PE - HP 1 år returtjeneste etter garanti for LaserJetM425 MFP (U5X83E/
U5Z46PE: Undersøk tilgjengelighet for hvert land)
U5X84E/U5Z47PE: Bare Sentral- og Øst-Europa, Midtøsten, Middelhavslandene og
Afrika)

Skannerspesifikasjoner

Filformat for skanning

PDF, søkbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (både skann til USB-enhet og skann fra
frontpanelet til en nettverksmappe støtter bare JPG og PDF)

Skannehastighet

Opptil 20 spm (svart-hvitt), opptil 9 spm (farger)

Bitdybde/gråtonenivåer

30-bits/ 256

Område som kan skannes

minste mediestørrelse: 48,8 x 48,8 mm; største mediestørrelse: 216 x 297 mm;
Skanneområde (ADM): minste mediestørrelse: 102 x 127 mm; største mediestørrelse:
216 x 381 mm ADM

digital sending

Standard: Skann direkte til e-post; lagre i nettverksmappe; skann til nettsky

Faksing

Ja, 33,6 kbps

Faksspesifikasjoner

Faksminne: Opptil 300 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196
dpi; superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster); hurtigoppringing: Opptil 120 numre (119
gruppekortnumre); Kringkasting, maksimalt antall steder: 119

Fotnoter

1 Ikke tilgjengelig på alle skrivere. Mobilenheten må være trådløsaktivert. Skriveren må være HP ePrint-aktivert. Funksjonen kan kreve driver eller apper, tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/go/eprintcenter.; 2 HP trådløs direkteutskrift, HP automatisk trådløs

tilkobling og innebygd trådløs tilkobling er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw.; 3 Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter med Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Krever registrering av HP
Webtjenester-konto. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over støttede dokument- og bildetyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions for å finne flere løsninger.; 4 Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet
og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.; 5 HP automatisk trådløs tilkobling er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra
tilgangspunktet. Hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet, kan du besøke www.hp.com/go/autowirelessconnect.; 6 HP 80X svart LaserJet-tonerkassett er ikke inkludert; må kjøpes separat.; 7 Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren.
Tjenester kan kreve registrering. Tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler, og krever en fastvareoppgradering. Mer informasjon på www.hp.com/go/eprintcenter.; 9 HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger.; 10
Programtilgjengelighet varierer. HPs retur og resirkulering av kassetter er tilgjengelig i mer enn 50 land og områder over hele verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og
innsamlingskartonger.

http://www.hp.com/no
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