HP ENVY 120 e-All-in-One-skriver

HP ENVY 120 e-All-in-One er laget for privatbrukere som
ønsker en radikalt ny enhet, en kompakt og stilig
e-All-in-One som har en rekke nyskapende funksjoner,
inkludert trådløs utskrift og fjernutskrift, skanning til
e-post og lading av iPhone®.

Opplev nyskapende hjemmeutskrift som er tilpasset din
livsstil.

Skriv ut trådløst og hold forbindelsen – til og med på
farten.1,2

● Elegant og nyskapende stil gjør at denne
plassbesparende e-All-in-one-enheten ser flott ut i
hvilket som helst rom i huset.

● Behold kontakten når du er på farten med HP ePrint
mobil utskrift – skriv ut fra smarttelefonen eller
nettbrettet fra nær sagt hvor som helst.2

● Hold ting ryddig – papirskuffene dras ut automatisk
og trekkes inn igjen når de ikke trengs.

● Få enkle utskrifter og deling – koble deg til det
trådløse nettverket med HP Auto Wireless
Connect.2,5

● Stillegående drift gjør at du kan fortsette med de
daglige gjøremålene mens skriveren gjør jobben.
● Lad iPhone® direkte fra den optimaliserte og lett
tilgjengelige USB-porten foran – eller bruk den til å
skrive ut direkte fra en flash-stasjon.

● Skriv ut enkelt fra trådløst-aktiverte mobile enheter
uten et nettverk, med HPTrådløst direkte-utskrift.6
● Skriv ut trådløst fra iPad®, iPhone® eller iPod
touch® med AirPrint™, eller bruk Google Cloud
Print™ til å skrive ut fra din mobile enhet.7,8

Få virkelig allsidighet, fremragende fotoutskrift og mer
hjemme.
● Bruk den store fargeberøringsskjermen til å skrive ut,
kopiere, skanne og få tilgang til nyttig
Internett-innhold – bare trykk og dra.1
● Få rettere og penere skanninger og kopier med det
gjennomsiktige lokket, og skann direkte til
e-postkontoen din.3
● Spar tid og bruk opptil 50 % mindre papir ved å
skrive ut på begge sider, med automatisk tosidig
utskrift.
● Du får opptil 3 ganger flere svart-hvittsider / 2
ganger flere fargesider med blekkpatroner med høy
kapasitet (tillegg).4

● PVC-fri skriver.1
● Spar opptil 50% papir med automatisk tosidig utskrift.
ENERGY STAR®-kvalifisert produkt
1

HP Envy 120 e-All-in-One er PVC-fri (polyvinyl-klorid-fri); tilfredsstiller definisjonen
av PVC-fri slik den er spesifisert i iNEMI Position Statement i definisjonen av
"Low-Halogen Electronics" (BFR-/CFR-/PVC-fri). Plastdeler inneholder < 1000 ppm
(0,1 %) klorin [hvis CI-kilden er fra CFR-er eller PVC eller PVC-kopolymerisater].
Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. Finn ut hvordan på vårt
nettsted.

1

Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Kan kreve et trådløst tilgangspunkt, registrering, en fastvareoppgradering eller ytterligere tiltak. Tilgjengelighet og utskriftstider kan variere. HP ePrint fungerer med alle tilkoblede enheter som kan bruke
Internett og e-post. Mer informasjon på www.hp.com/go/eprintcenter.
2 Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet.
3 Kompatibel med de fleste vanlige e-posttjenester. Se www.hp.com/go/eprintcenter for mer informasjon.
4 Sammenliknet med HP 300-blekkpatroner (XL-patroner ikke inkludert, må kjøpes separat); basert på HPs publiserte kapasitet, faktisk kapasitet varierer alt etter skriver, bilder som skrives ut og andre faktorer (se
www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
5 HP Auto Wireless Connect er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Se hp.com/go/autowirelessconnect for informasjon om kompatibilitet.
6 Den mobile enheten må være aktivert for trådløs kommunikasjon. Skriveren må være HP ePrint-aktivert. Funksjonen kan kreve driver eller apper som er tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/go/eprintcenter.
7 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 er 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.
8 Google™ og Gmail™ er varemerker for Google Inc. Funksjonen krever Google Cloud Print™-klar skriver eller eksisterende skriver som er koblet til en PC med Internett-tilgang. Utskriftstiden kan variere. I øyeblikket støttes bare Google-apper.

HP ENVY 120 e-All-in-One-skriver

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Funksjoner

Skriv, kopier, skann

Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Skjerm

CGD-berøringsskjerm (fargegrafikkskjerm) på 10,9 cm

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, HP trådløs direkteutskrift, Apple AirPrint™

Minnekortkompatibilitet

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard

Standard skriverspråk

HP PCL 3 GUI

Garanti

Utskriftsoppløsning

Svart-hvitt (best): Opptil 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)

Opprinnelsesland
Rekvisita

Utskriftshastighet

Svart (ISO): Opptil 7 spm; Farge (ISO): Opptil 4 spm

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Ja (opptil 216 x 297 mm)
Direkte utskrift støttes: Minnekortspor

Anbefalt månedlig sidevolum

100 til 300

Driftssyklus

Månedlig, A4: Opptil 1000 sider

Skannetype/Teknologi

Planskanner; CIS (Contact Image Sensor)

Inndatamodi for skanning

Skrivebordsskanning fra frontpanel eller HP Løsningssenter til datamaskin,
SD-kort eller e-post

Skanneoppløsning

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

Bitdybde/Gråtonenivåer

24-bits;256

Maksimal skannestørrelse

216 x 297 mm

Kopieringsoppløsning

Svart tekst og grafikk: Opptil 600 dpi fra 300 inngående dpi
(Normal-modus); Farge: Opptil 600 dpi fra 300 inngående dpi
(Normal-modus)

Kopieringshastighet

Svart (ISO): Opptil 6 kpm; Farge (ISO): Opptil 3,5 kpm

Største antall eksemplarer

Opptil 50 kopier

Størrelsesendring kopimaskin

50 til 400 %

Medietyper som støttes

Papir (vanlig, blekkskriver, foto), konvolutter, transparenter, etiketter, kort, HP
Premium-medier, motivoverføringspapir, medier uten kantlinje

Støttede papirstørrelser

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x
220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 300 x 100 mm; 130 x
180 mm; 100 x 150 mm

Egendefinerte mediestørrelser

77 x 127 til 215 x 297 mm

Støttet medievekt

A4: 75 til 90 g/m²; konvolutter: 75 til 90 g/m²; kort: opptil 200 g/m²; 10 x
15 cm fotografi: opptil 300 g/m²

Papirhåndtering Standard/inn

80-arks papirskuff; 25-arks utskuff; Dupleksalternativer: Automatisk (standard);
Konvoluttmater: Nei; Innkapasiteter: Maksimal innkapasitet:Opptil 80 ark,
Opptil 80 konvolutter, Opptil 30 ark fotopapir; Utkapasiteter: Maksimal
kapasitet ut: Opptil 25 ark (vanlig papir); Opptil 10 ark fotopapir

Minimum systemkrav

PC: Microsoft® 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:
http://www.hp.com/go/Windows8
Mac: Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion; Intel® Core™-prosessor; 1 GB
ledig harddiskplass; CD-ROM/DVD eller Internett; USB

Kompatible operativsystemer

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* eller
høyere (bare 32-bits); Mac OS X v10.6, Lion eller Mountain Lion

ENERGY STAR-kvalifisert

Ja

Strøm

Produktmål
Produktvekt
Innhold i esken

Service- og støttealternativer

Strømforsyningstype: Intern
Strømtilførsel: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz), 0,6 amp (maks)
Strømforbruk: Maks. 26 watt, 23 watt (aktiv), 7,1 watt (ventemodus), 3,5 watt
(hvilemodus), 0,53 watt (manuell av)
b x d x h: 429 x 336 x 110 mm
7,98 kg
CZ022B HP ENVY 120 e-All-in-One-skriver, HP 300 svart blekkpatron, HP 300
trefargers blekkpatron, CD med HP-programvare, installeringsveiledning,
strømledning
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.
CC640EE HP 300 svart blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 200 sider*
CC643EE HP 300 trefargers blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 160 sider*
CC641EE HP 300XL svart blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 600 sider*
CC644EE HP 300XL trefargers blekkpatron
Gjennomsnittlig kassettytelse 430 sider*
CN637EE HP 300 kombinasjonspakke med svarte/trefargers blekkpatroner
Gjennomsnittlig kassettytelse 200 sider*160 sider*
CR677A HP Premium Plus glanset fotopapir – 25 ark / 10 x 15 cm
CR672A HP Premium Plus glanset fotopapir – 20 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/pageyield eller
se produktinnpakningen
UG189E - HP 3 års Care Pack m/standard utskifting for flerfunksjonsskrivere
(tilgjengelig i alle land i Europa, Midtøsten og Afrika)
UG064E - 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.

Besøk nettstedet vårt på http://www.hp.com for mer informasjon
HP ENVY 120 e-All-in-One-skriver

CZ022B
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