HP Deskjet 3055A e-All-in-One-skriver

HP Deskjet 3055A e-All-in-One er laget for private og
hjemmekontorbrukere som ønsker en rimelig metode for
trådløs utskrift og deling, med den ekstra fordelen det er
å kunne skrive ut fra en mobilenhet med HP ePrint.

Få enkel trådløs utskrift eller skriv ut når du er på
farten, med et utvalg av mobile
utskriftsalternativer.1,2
● Oppdag friheten ved HP ePrint – nå kan du skrive ut
fra smarttelefonen eller nettbrettet fra nær sagt hvor
som helst.2
● Skriv ut e-post, fotografier, nettsider og mer direkte
fra iPad®, iPhone® eller iPod touch® med
AirPrint™.3
● Få enkle utskrifter og deling – koble deg til det
trådløse nettverket med HP Auto Wireless Connect.1,4
● Skriv ut trådløst direkte fra en smarttelefon og andre
mobile enheter med HPs programmer for mobil
utskrift.5

Få en rask og enkel installering – og deretter
rask, pålitelig ytelse.
● Kom i gang umiddelbart – den brukervennlige
e-All-in-One-enheten kan installeres rett fra esken på
få minutter.
● Ingen venting – starter opp på mindre enn fem
sekunder og avsluttes på et øyeblikk.
● Se resultater raskt også – skriv ut daglige
dokumenter på så lite som 20 sekunder i
utkastmodus.
● Velg originale HP-blekkpatroner for høy kvalitet og
pålitelig utskrift og kopiering.

Skriv ut, skann og kopier med en rimelig og
brukervennlig enhet.
● Få enkle utskrifter, skanning og kopiering med
intuitive knapper og en praktisk monokrom skjerm.
● Kompakt, oppdatert design betyr at du får plass til
denne rimelige, trådløse e-All-in-One-enheten nesten
hvor som helst.1
● Få kvalitetsresultater med tekst av laserkvalitet og
livaktig fargegrafikk.
● Få opptil 2,5 ganger flere svart-hvittsider og 2
ganger flere fargesider med XL-blekkpatroner med
høy kapasitet (tillegg).6

● Konstruert med tanke på miljøet – laget av 25 prosent resirkulert plast fra
forbruker.
● Originale HP 301/122-patroner inneholder opptil 70 % resirkulert plast.

ENERGY STAR®-kvalifisert

Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. Finn ut hvordan på vårt
nettsted.

1

Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet.
Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Kan kreve et trådløst tilgangspunkt, registrering, en fastvareoppgradering eller ytterligere tiltak. Tilgjengelighet og utskriftstidstider kan variere. HP ePrint virker med alle tilkoblede enheter som kan bruke Internett og
e-post. Mer informasjon på www.hp.com/go/eprintcenter.
3 Støtter følgende enheter som kjører IOS 4.2 eller nyere: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller nyere), iPod touch® (3. generasjon eller nyere). Fungerer sammen med HPs AirPrint-™-aktiverte skrivere og krever at skriveren må være koblet til samme nettverk
som iOS-enheten. AirPrint, AirPrint-logoen, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple® Inc. som er registrert i USA og andre land.
4 HP Auto Wireless Connect er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Se hp.com/go/autowirelessconnect for informasjon om kompatibilitet.
5 Krever tilgang til tredjeparts app-butikker.
6 Sammenliknet med HP 301-blekkpatroner (XL-patroner ikke inkludert, må kjøpes separat); basert på HPs publiserte kapasiteter, faktisk kapasitet varierer etter skriver, bilder som skrives ut og andre faktorer (se www.hp.com/go/learnaboutsupplies)
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HP Deskjet 3055A e-All-in-One-skriver

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann

Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Skjerm

5 cm LCD (monokrom)

Antall kassetter/patroner

2 (1 hver av svart og trefargers)

Programvare

HP Fotoprosjekter

Standard tilkoplingsmuligheter

Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n

Mobil utskriftsfunksjon

HP ePrint, Apple AirPrint™

Trådløsteknologi

802.11b/g

Standard skriverspråk

HP PCL 3 GUI

Utskriftsoppløsning

Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 gjengitte dpi (ved utskrift fra en
datamaskin); 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 5,5 spm; Farge (ISO): Opptil 4 spm

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Nei
Automatisk papirsensor: Nei
Fotoprøver støttes: Nei
Direkte utskrift støttes: Ingen

Anbefalt månedlig sidevolum

250 til 500

Driftssyklus

Opptil 1000 sider

Faksfunksjoner

Faksing: Nei

Skannetype/Teknologi

Planskanner; CIS (Contact Image Sensor)

Inndatamodi for skanning

Skrivebordsskanning fra frontpanelet eller HP Løsningssenter til
datamaskin eller e-post

Skanneoppløsning

Maskinvare: Opptil 1200 x 2400 dpi; Optisk: Opptil 1200 dpi;

Bitdybde/Gråtonenivåer

24-bits; 256

Maksimal skannestørrelse

216 x 297 mm

Kopieringsoppløsning

Svart tekst og grafikk: Opptil 600 optimerte dpi (fra 300 inngående
dpi); Farge: Opptil 600 optimerte dpi (fra 300 inngående dpi)

Kopieringshastighet

Svart (ISO): Opptil 4,5 kpm; Farge (ISO): Opptil 2,5 kpm

Største antall eksemplarer

Opptil 20 kopier

Medietyper som støttes

Papir (brosjyre, inkjet, vanlig), fotopapir, konvolutter, etiketter, kort
(gratulasjons-), transparenter

Støttede papirstørrelser

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm

Støttet medievekt

A4, HP-konvolutter: 75 til 90 g/m²; HP-kort: opptil 200 g/m²;
HP-fotopapir: opptil 300 g/m²

Papirhåndtering Standard/inn

60-arks papirskuff; 25-arks utskuff;
Dupleksalternativer: Ingen (ikke støttet); Konvoluttmater: Nei; Standard
papirmagasiner: 1;
Innkapasiteter: Maksimal innkapasitet: Opptil 60 ark, Opptil 15 ark
transparenter, Inntil 5 konvolutter
Utkapasiteter: Maksimal kapasitet ut: Opptil 20 ark fotopapir

Minimum systemkrav

PC: Windows® 8, Windows 7: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64)
prosessor, 2 GB ledig 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 ledig
harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port,
Internet Explorer; Windows® XP SP3 eller høyere (kun 32-bits): en Intel®
Pentium® II, Celeron® eller kompatibel prosessor, 233 MHz eller høyere,
750 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 6 eller høyere Windows 8:
hp.com/go/Windows8;
Mac: Mac OS X v10.5 eller v10.6: PowerPC G4, G5 eller Intel®
Core™-prosessor; 500 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon
eller Internett-tilkobling; USB-port

Kompatible operativsystemer

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP (SP2)* eller
høyere (bare 32-bit); Mac OS X v 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion

ENERGY STAR-kvalifisert

Ja

Strømforsyningstype:Ekstern
Strømtilførsel:Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60
Hz (+/- 3 Hz)
Strømforbruk:9 watt (aktiv), 2,5 watt (ventemodus), 1,2 watt
(hvilemodus), 0,35 watt (manuell av)
Produktmål
b x d x h:427 x 406 x 249 mm (skuffer åpne)
Produktvekt
3,6 kg
Innhold i esken
B0N11B HP Deskjet 3055A e-All-in-One; HP 301 svart blekkpatron; HP
301 trefargers blekkpatron; 1 m USB-kabel; strømforsyning; strømledning;
CD med programvare; installeringshåndbok
Garanti
Service og kundestøtte i verdensklasse. Ett års teknisk telefonstøtte; ett års
begrenset garanti på maskinvare. Døgnkontinuerlig (24/7) tilgang til
prisbelønte støttetjenester via http://www.hp.com/support
Opprinnelsesland
Produsert i Kina
Rekvisita
CH561EE HP 301 svart blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 190 sider*
CH563EE HP 301XL svart blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 480 sider*
CH562EE HP 301 trefargers blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 165 sider*
CH564EE HP 301XL trefargers blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 330 sider*
C5977B HP Bright White Inkjet-papir - 250 ark / A4 / 210 x 297 mm
CHP710 HP All-in-One skriverpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
Q8692A HP Advanced glanset fotopapir, 100 ark / 10 x 15 cm uten
kantlinjer
For informasjon om sideytelse kan du besøke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Service- og støttealternativer
UG187E - HP 3 års Care Pack m/standard utskifting for
flerfunksjonsskrivere (tilgjengelig i alle land i Europa, Midtøsten og Afrika)
UG062E - HP 3 års Care Pack m/utskifting neste dag for
flerfunksjonsskrivere (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.
Strøm

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