HP ENVY 120 e-All-in-One skrivare

HP ENVY 120 e-All-in-One är utformad för
hemanvändare som vill ha en helt ny produkt: en
kompakt och elegant e-all-in-one med en mängd
innovativa funktioner som trådlös utskrift och utskrift på
distans, skanning till e-post och iPhone®-laddning.

Upplev innovativa hemmautskrifter som har tagits fram
för att passa din livsstil.

Skriv ut trådlöst och håll dig uppkopplad – även
under resan.1,2

● Den eleganta innovativa designen gör att denna
utrymmesbesparande e-all-in-one passar bra i husets
alla rum.

● Håll dig uppkopplad på resan med HP ePrint mobil
utskrift – skriv ut från din smarta mobil eller tablet
PC i stort sett varifrån som helst.1

● Håll snyggt omkring dig – facken för in- och
utmatning av papper förlängs automatiskt och fälls
sedan in när de inte behövs längre.

● Enkel utskrift och delning – anslut till ditt trådlösa
nätverk med HP Automatisk trådlös anslutning.2,5

● Gläd dig åt mycket tyst drift och fortsätt med
vardagens bestyr medan skrivaren gör jobbet.
● Ladda din iPhone® direkt från den optimerade,
lättåtkomliga USB-porten – eller använd den för att
skriva ut direkt från en flashenhet.

● Skriv enkelt ut från trådlösberedda mobila enheter
utan nätverk via HPs trådlösa direktutskrift.6
● Skriv ut trådlöst från din iPad®, iPhone® eller iPod
touch® med AirPrint™ eller använd Google Cloud
Print™ och skriv ut från din mobila enhet.7,8

Få verklig mångsidighet och exceptionella fotoutskrifter
hemma hos dig.
● Använd den stora färgpekskärmen för att skriva ut,
kopiera, skanna och komma åt webbinnehåll – det
är bara att trycka och svepa.1
● Få rakare, snyggare skanningar och kopior tack vare
det genomskinliga locket och skanna direkt till ditt
e-postkonto.3
● Spara tid och förbruka upp till 50 % mindre papper
genom att skriva ut på båda sidorna med automatisk
dubbelsidig utskrift.
● Få upp till 3 gånger fler svartvita sidor / 2 gånger
fler sidor i färg med högkapacitetspatroner som
tillval.4

1

● PVC-fri skrivare.1
● Spara upp till 50% papper med automatisk dubbelsidig utskrift.
ENERGY STAR®-godkänd produkt
1

HP Envy 120 e-All-in-One är fri från polyvinylklorid (PVC-fri); överensstämmer
med definitionen av PVC-fri i iNEMI Position Statement om definitionen av
"Low-Halogen Electronics" (BFR-/CFR-/PVC-fri). Plastdelar som innehåller <1000
ppm (0,1 %) klor [om klorkällan härrör från CFR:er eller PVC eller
PVC-kopolymerer].
Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrifter. Ta reda på hur du
ska göra på vår webbplats.

Kräver internetanslutning till skrivaren. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt, registrering, uppgradering av fast programvara eller andra åtgärder. Tillgänglighet och utskriftstider kan variera. HP ePrint kan användas med alla anslutna internetoch e-postberedda enheter. Läs mer på www.hp.com/go/eprintcenter.
2 Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.
3 Kompatibel med de flesta populära e-posttjänster. Se www.hp.com/go/eprintcenter för mer information.
4 Jämfört med HP 300 bläckpatroner (XL-patroner medföljer ej, köps separat); baserat på HPs publicerade kapaciteter. De faktiska kapaciteterna varierar beroende på vilken skrivare som används, vilka bilder som skrivs ut och andra faktorer
(se www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
5 HP Automatisk trådlös anslutning är kanske inte tillgänglig för alla systemkonfigurationer. För information om kompatibilitet, gå till hp.com/go/autowirelessconnect.
6 Den mobila enheten måste vara trådlöst aktiverade. Skrivaren måste vara HP ePrint-beredd. Funktionen kan kräva drivrutiner eller appar som kan laddas ned från www.hp.com/go/eprintcenter.
7 Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare), iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint™-beredda skrivare och kräver att skrivaren är ansluten till samma
nätverk som din iOS-enhet. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
8 Google™ och Gmail™ är varumärken som tillhör Google Inc. Funktionen kräver en Google Cloud Print™-beredd skrivare eller en befintlig skrivare ansluten till en dator med tillgång till Internet. Utskriftstiderna kan variera. För närvarande
stöds endast Google-appar.

HP ENVY 120 e-All-in-One skrivare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Bildskärm

10,9 cm CGD (färggrafikskärm), pekskärm

Antal bläckpatroner

2 (1 svart, 1 trefärgs)

Programvara

HP Photo Creations

Standardanslutning

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

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint, HP trådlös direktutskrift, Apple AirPrint™

Passande minneskort

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard

Standardskrivarspråk

HP PCL 3 GUI

Utskriftsupplösning

Svart (bästa): Upp till 1200 dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200
optimerade dpi vid färgutskrift (från en dator med vissa HP-fotopapper och
1200 original-dpi)

Utskriftshastighet

Svart (ISO): Upp t 7 sid/min; Färg (ISO): Upp t 4 sid/min

Utskriftsfunktioner

Utfallande utskrift: Ja (upp till 216 x 297 mm)
Stöd för direktutskrift: Minneskortplatser

Rekommenderad sidvolym per
månad
Kapacitet

Varje månad, A4: Upp t 1000 sidor

Skanningstyp/Teknik

Flatbädd; Contact Image Sensor (CIS)

Metod för inläsning vid skanning

Skanning på skrivbordet via frontpanelen eller HP Lösningscenter till dator,
SD-kort eller e-post

Skanningsupplösning

Maskinvara: Upp till 1200 x 1200 dpi; Optisk: Upp till 1200 dpi; Förbättrad
skannerupplösning: Upp till 1200 dpi

Bitdjup/Gråskalenivåer

24-bitars;256

Maximal skanningsstorlek

216 x 297 mm

Kopieringsupplösning

Svart text och grafik: Upp till 600 dpi från 300 original-dpi (normalläge);
Färg: Upp till 600 dpi från 300 original-dpi (normalläge)

Strömförsörjning

Produktmått
Produktens vikt
Medföljer
Garanti
Ursprungsland
Förbrukningsartiklar

100 till 300

Kopieringshastighet

Svart (ISO): Upp t 6 kop/min; Färg (ISO): Upp t 3,5 kop/min

Maximalt antal kopior

Upp till 50 kopior

Formatändringsfaktor för kopiator

50 till 400 %

Medietyper som stöds

Papper (vanligt, bläckstråle-, foto-), kuvert, OH-film, etiketter, kort, HP
Premium-medier, transfertryck för t-shirts, utfallande medier

Mediestorlekar som stöds

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

Anpassade mediestorlekar

77 x 127 till 215 x 297 mm

Medievikt som stöds

A4: 75 till 90 g/m²; kuvert: 75 till 90 g/m²; kort: upp till 200 g/m²; 10 x 15
cm-foto: upp till 300 g/m²

Pappershantering
standard/inmatning

80-arks pappersmagasin; 25-arks utmatningsfack; Duplextillval: Automatisk
(standard); Kuvertmatare: Nej; Inmatningskapacitet: Maximal
inmatningskapacitet:Upp till 80 ark , Upp till 80 kuvert, Upp till 30 ark
fotopapper; Utmatningskapacitet: Maximal utmatningskapacitet: Upp till 25
ark (vanligt papper); Upp till 10 ark fotopapper

Lägsta systemkrav

PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller
internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz
32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB tillgängligt
hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port,
Internet Explorer; Windows® XP SP3 eller senare (endast 32-bitars): valfri
Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor, 233 MHz eller mer,
750 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller
internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 6 eller senare. Windows 8:
http://www.hp.com/go/Windows8
Mac: Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion; Intel® Core™-processor; 1 GB
tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD eller internet; USB

Kompatibla operativsystem

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* eller
senare (endast 32-bitars); Mac OS X v10.6, Lion eller Mountain Lion

ENERGY STAR-kvalificerad

Ja

Service- och supporttillval

Typ av nätaggregat: Intern
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3
Hz), 0,6 A (max)
Energiförbrukning: 26 W max, 23 W (aktiv), 7,1 W (standby), 3,5 W
(viloläge), 0,53 W (manuellt avstängd)
b x d x h: 429 x 336 x 110 mm
7,98 kg
CZ022B HP ENVY 120 e-All-in-One skrivare, HP 300 svart bläckpatron, HP
300 trefärgspatron, CD med HP-programvara, referenshandbok, strömsladd
Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Tillverkad i Kina.
CC640EE HP 300 svart bläckpatron
Antal sidor, medeltal 200 sidor*
CC643EE HP 300 trefärgs bläckpatron
Antal sidor, medeltal 160 sidor*
CC641EE HP 300XL svart bläckpatron
Antal sidor, medeltal 600 sidor*
CC644EE HP 300XL trefärgs bläckpatron
Antal sidor, medeltal 430 sidor*
CN637EE HP 300 svart/trefärgs bläckpatron, kombipaket
Antal sidor, medeltal 200 sidor*160 sidor*
CG846EE HP 300 fotostartpaket - 50 ark/10 x 15 cm
CR677A HP Premium Plus glättat fotopapper 25 ark/10 x 15 cm
CR672A HP Premium Plus glättat fotopapper 20 ark/A4/210 x 297 mm
Q8692A HP Advanced glättat fotopapper - 100 ark/10 x 15 cm utfallande
För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/pageyield
eller läs på produktförpackningen
UG189E - 3 års HP Care Pack med standardutbyte för flerfunktionsskrivare
(tillgängligt i hela Europa, Mellanöstern och Afrika)
UG064E - 3 års HP Care Pack med utbyte nästa dag för flerfunktionsskrivare
(tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland,
Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien,
Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien).

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra
din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett
expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
HP ENVY 120 e-All-in-One skrivare
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