Datablad

HP Officejet Pro
X551dw-printer
En revolution inden for udskrivning – kvalitetsfarver til den
halve pris , dobbelt så hurtigt
1
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Forøg arbejdsgruppers effektivitet
med den næste generation af højt
ydende, trådløse printere. Udskriv
farvedokumenter i professionel
kvalitet dobbelt så hurtigt og til
halv pris pr. side i forhold til
farvelaserenheder ved hjælp af HP
PageWide-teknologi.
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Printer med op til den dobbelte hastighed1 og til den halve pris pr. side2 i forhold til
farvelaserprintere.
● Fremstil kvalitetsudskrifter med originalt HP-blæk, og spar op til 50 % på

udskrivningsomkostninger i modsætning til farvelaserenheder.2

● Vælg HP, hvis du vil have driftssikker udskrivningsteknologi til arbejdsgrupper – designet

til at kunne levere op til 6000 sider pr. måned.

Særlige karakteristika

● Med verdens hurtigste skrivebordsprinter sætter du rekord, når du udskriver.3

● Udskrivningshastighed: Op til 42 sider/min.
sort ISO (A4); Op til 42 sider/min. i farve ISO
(A4)

● Få mere fra hånden med en række funktioner, der forbedrer produktiviteten, herunder

● Papirhåndtering: Automatisk tosidet
udskrivning

Giv arbejdsgrupper det værktøj, de har brug for, for at opnå mere med denne let
håndterlige printer.

● Arbejdscyklus: Op til 80.000 sider (A4)
● RMPV: 1000 til 6000 sider (udskrift)

kontortilstand (70 sider pr. minut) og dupleksudskrivning.

● Du kan hurtigt udskrive og åbne de tidsbesparende forretnings-apps ved at trykke på

den 4,3-tommers farveberøringsskærm og stryge med fingeren.10

● Du kan hurtigt udskrive og åbne de tidsbesparende forretnings-apps ved at trykke på

den 4,3-tommers farveberøringsskærm og stryge med fingeren.10

● Bevar produktiviteten – udskriv op til 9.200 sider pr. blækpatron5, og ilæg op til 1.050

ark på en gang med den ekstra papirbakke (ekstraudstyr).6

● Få hjælp til at beskytte din investering, og udvid dine muligheder efter behov ved hjælp

af en samlet løsning.12

Tilslut, udskriv, og bevar produktiviteten – både på kontoret og på farten.3
● Føj denne højtydende printer til dit kabelforbundne eller trådløse virksomhedsnetværk,

som giver udvidet arbejdsgruppeeffektivitet.

● Med HP ePrint kan du udskrive fra din smartphone eller tablet-pc, næsten uanset hvor

du er.8

● Få fleksibilitet til at kunne udskrive stort set overalt – fra smartphones eller tablet-pc'er

– med HP ePrint.9

● Gå hen til printeren, og udskriv filer direkte fra dit USB-flashdrev ved hjælp af den

lettilgængelige USB-port.

Spar ressourcer uden at gå på kompromis med ydelsen.
● Hold styr på omkostningerne – ENERGY STAR®-certificeret enhed, der bruger op til 50 %

mindre energi end farvelaserenheder.11

● Spar op til 50 % på papir med automatisk tosidet udskrivning, og oprethold

effektiviteten med banebrydende hastighed.

● Spar på ressourcerne ved hjælp af originalt HP pigmentbaseret blæk, der kræver mindre

emballage end tonerpatroner.

● Reduceret miljøpåvirkning – du kan genbruge dine originale HP-blækpatroner nemt og

gratis gennem HP Planet Partners.12

HP Officejet Pro X551dw-printer

Tekniske specifikationer
Funktioner

Print

Printhastighed

Op til 42 sider/min. ISO sort (A4); Op til 42 sider/min. ISO farve (A4)

Udskriftsopløsning

Op til 1200 x 1200-optimeret dpi fra 600 x 600 dpi input Sort; Op til 2400 x
1200-optimeret dpi fra 600 x 600 dpi input

Printteknologi

HP PageWide-teknologi med pigmentbaseret blæk

Printområde

Udskriftsmarginer: Top: 4,2 mm; Bund: 4,2 mm; Venstre: 4,2 mm; Højre: 4,2
mm; Maksimalt udskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm

Printersprog

HP PCL 5c, HP PCL6, indbygget PDF, HP Postscript Level 3-emulering

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Nej

Numre på printerpatroner

4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)

Mulighed for mobil print

HP ePrint, HP ePrint-mobilapps, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless Direct,
Apple AirPrint™, Mopria-certificeret

Normeret forbrug pr. måned:

Op til 80.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 1000 til 6000

Automatisk papirføler

Nej

Processorhastighed

792 MHz

Skærm

10,9 cm CGD berøringsfølsom farveskærm

Trådløs

Ja

Tilslutning

Standard 2 Hi-Speed-USB 2.0-vært; 1 USB 2.0-enhed; 1 Ethernet 10/100
Base-TX netværk; 802.11 b/g/n station; 802.11 b/g adgangspunkt
Ekstraudstyr Understøtter følgende eksterne Jetdirect-servere (kun print): HP
Jetdirect en1700 ekstern printserver (J7988G), HP Jetdirect en3700
Fast-Ethernet ekstern printserver til Hi-Speed USB 2.0-tilbehør med
netværksfunktion (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådløs og Fast
Ethernet ekstern printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G),
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs printserver (J8021A); Andet
understøttet tilbehør: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple
Airport TimeCapsule; Direkte trådløs

Netværksegenskaber

Standard (indbygget Ethernet og WiFi 802.11b/g/n)

Hukommelse

Standard 512 MB; maksimum 512 MB

RAM-kortkompatibilitet

Ingen

Printer Smart Software - egenskaber

HP ePrint, HP ePrint-mobilapps, Google Cloud Print, HP EasyColor,
udskriftsvisning, automatisk tosidet udskrivning, udskrivning af flere sider pr.
ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis sortering, udskrivning af brochurer, omslagssider,
bakkevalg, skalering, stående/liggende retning, gråtoner i høj kvalitet og
udelukkende sort blæk, udskriftstilstandene
Kontor/Professionelt/Præsentation/Maksimal dpi, USB-port på forsiden,
kopiering/scanning/faxning; Aktivér/deaktiver Instant Ink Pro; Tilbehør: trådløs

Medietyper

Almindeligt papir (let, middel, halvtykt, kraftigt, ekstra kraftigt, forhullet,
genbrugspapir, bond-papir, andet almindeligt papir til inkjet); Avanceret
HP-fotopapir (blankt, glans, glittet, satin, mat, andet fotopapir til inkjet);
konvolutter, mærkater, kort; HP-hæfte, mat og andet specialpapir til HP-inkjet
(blankt hæftepapir, mat hæfte, udfoldelig hæfte, Hagaki, lykønskningskort,
andet inkjet specialpapir)

Kassens indhold

CV037A: HP Officejet X551dw-printer; Sort HP 970-startblækpatron til
Officejet; HP 971-startblækpatroner til Officejet (cyan, magenta, gul);
printersoftware og brugervejledning på cd-rom; opsætningsvejledning;
installationsplakat; strømkabel

Forbrugsvarer

CN595A 500-arks bakke til HP Officejet Pro X-serien
CN625AE Original HP 970XL-blækpatron med høj kapacitet, sort
CN626AE Original HP 971XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan
CN627AE Original HP 971XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta
CN628AE Original HP 971XL-blækpatron med høj kapacitet, gul
CN621AE Original HP 970-blækpatron, sort
CN622AE Original HP 971-blækpatron, sort
CN623AE Original HP 971-blækpatron, magenta
CN624AE Original HP 971-blækpatron, gul
C6818A HP professionelt, Inkjet-papir, blankt, 50 ark/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP professionelt Inkjet-papir, mat, 200 ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP printerpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
Gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved kontinuerlig
udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt, afhængigt af de
udskrevne siders indhold og andre faktorer. Noget af blækket fra de
medfølgende blækpatroner bruges ved konfiguration af printeren. Læs mere på
hp.com/go/learnaboutsupplies

Kompatible operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X
v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (hplip.net)

Minimumskrav til system

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64), 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: 800-MHz-processor, 32-bit (x86)
eller 64-bit (x64), 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Linux (du kan finde flere
oplysninger på hplip.net); SAP (du kan finde flere oplysninger på
hp.com/go/sap/drivers)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™-processor; 1
GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse;
USB-port

Software inkluderet

Windows-installationsprogram og særskilt PCL 6-driver;
Mac-installationsprogram og PS-driver; HP Update; HP Participation Study;
Bing-værktøjslinje; HP Smart Print

Printermål (B x D x H)

Minimum: 517 x 399 x 414 mm; maksimum: 678 x 670 x 446 mm (med
universalbakke i nederste position, hovedbakken udvidet,
udskriftsbakkeforlængeren i position til legal-format, kontrolpanel drejet til
opretstående position)

Pakkemål (B x D x H)

600 x 495 x 543 mm

Printervægt

17.1 kg

Pakkevægt

21 kg

Harddiskplads

Temperatur: -40 til 60ºC, Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed

Lydforhold

Lydintensitet: 6,8 B(A); Akustisk lydtryk: 54 dB(A) (udskrivning i
sort/hvid/farve), 15 dB(A) (ledig)

Medieformater

understøttet Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; konvolutter (B5;
C5; C6; DL); Bakke 2: A4; A5; B5 (JIS); konvolutter (B5; C5; DL); Bakke 3: A4; A5;
B5 (JIS); special: Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til
216 x 297 mm; Bakke 3: 102 x 210 til 216 x 356 mm

Strømforsyning

krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Forbrug: 100 W (maksimal), 70 W i gennemsnit (udskrivning), 9,5 W (klar), 4,5
W (dvale), 0,95 W (auto-sluk), 0,2 W (manuel slukning).
strømforsyningstype: Indbygget universalstrømforsyning

Mediehåndtering

Kapacitet for udbakke: Op til 300 ark, Op til 35 kuverter
maksimum: Op til 300 ark
Duplexudskrift: Automatisk (standard)

Certificeringer

Papirvægt

Understøttet: Bakke 1: 60 til 120 g/m² (almindeligt papir); 125 til 300 g/m²
(foto); 75 til 90 g/m² (konvolutter); 120 til 180 g/m² (hæfte); 163 til 200 g/m²
(kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m² (almindeligt papir); 125 til 250 g/m² (foto); 75
til 90 g/m² (konvolutter); 120 til 180 g/m² (hæfte); 163 til 200 g/m² (kort);
Bakke 3: 60 til 120 g/m² (almindeligt papir); 125 til 250 g/m² (foto); 120 til 180
g/m² (hæfte); 163 til 200 g/m² (kort); Anbefalede: 60 til 120 g/m² (almindeligt
papir); 125 til 300 g/m² (foto); 75 til 90 g/m² (konvolutter); 120 til 180 g/m²
(hæfte); 163 til 200 g/m² (kort)

EU EMC-direktiv 2004/108/EF, CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1:
2007 klasse B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2:
2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 301 489-1 v1.8.1: 2008,
EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i
de enkelte lande
ENERGY STAR-mærket: Ja

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Garanti

1 års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Garanti- og
supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

Service og support

U6Z52E HP 3 års bytteservice næste hverdag på stedet for OfficeJet Pro
X451/X551
U4ZY0E HP 4 års bytteservice næste hverdag på stedet for OfficeJet Pro
X451/X551
U4ZY1E HP 5 års bytteservice næste hverdag på stedet for OfficeJet Pro
X451/X551
U6Z55PE HP 1 års ekstra bytteservice næste hverdag for OfficeJet Pro
X451/X551
U1XS7E HP 3 års hardwaresupport næste hverdag til OfficeJet Pro X451/X551
U1XS9E HP 4 års hardwaresupport næste hverdag til OfficeJet Pro X451/X551
U1XT0E HP 5 års hardwaresupport næste hverdag til OfficeJet Pro X451/X551
U1XU3PE HP 1 års ekstra hardwaresupport næste hverdag til Officejet Pro
X451/X551

Printeradministration

HP Web Jetadmin; Integreret webserver; HP-funktion til driverkonfiguration; HP
Driver Deployment Utility (HP-funktion til driverinstallation);
HP-hjælpeprogram (Mac)

Sikkerhedsstyring

SSL/TLS (HTTPS), IPP over TLS; WPA2-Enterprise; 802.1x trådløs godkendelse
(EAP-TLS, LEAP og PEAP); Pre-Shared Key-godkendelse til trådløst (PSK);
Firewallkonfiguration for enheden; Kontrolpanellås; Adgangskodebeskyttelse
EWS; Aktiver/deaktiver netværksporte og enhedsfunktioner; Syslog;
Understøtter certifikat; Signeret firmware; Administratorindstillinger;
Kompatibel med HP Access Control Express

Fodnoter

1Sammenligning baseret på producentens udgivne specifikationer for hurtigst mulige farvetilstand (pr. august 2013) og omfatter farvelaser-MPF'er < €1000 og farvelaserprintere < €800 pr. august 2013, hvilket er baseret på

markedsandele som rapporteret af IDC pr. 2013 og HP's interne printertest i den hurtigst mulige farvetilstand (prøve fra dokumentkategorien med 4 sider testet i henhold til ISO 24734). Læs mere på http://www.hp.com/go/printerclaims.;
2Sammenlignet med Officejet Pro X-serien, størstedelen af farvelaser-MFP'er < €1000 og farvelaserprintere < €800 pr. august 2013. Hastighedssammenligning er baseret på markedsandel, ISO 24734-standard og producenternes
offentliggjorte specifikationer af den hurtigste udskriftstilstand, der er tilgængelig.; 3Baseret på de hurtigste udskrivningshastigheder, der er offentliggjort for HP-modellerne X551dw og X576dw, sammenlignet med laser- og
inkjetbaserede farve-MFP'er til under € 1000 og printere til under € 800, kontrolleret af WirthConsulting.org i januar 2013.; 4Baseret på hurtigste udskrivningshastigheder, der er offentliggjort for HP-modellerne X551dw og X576dw i forhold
til laser-MPF'er og stationære MFP'er med inkjet-farver under €1000 USD og printere under €800 USD, der er valideret af WirthConsulting.org i jan. 2013; 5Udskriftsmængde baseret på sort HP 970XL-blækpatron.; 6Kapacitet op til 1.050 ark
med 1x500 papirtilbehøret (ekstraudstyr) til papirbakke, som medfølger ikke; skal købes separat.; 8Mobilenheden skal være tilsluttet direkte til printerens trådløse netværk før udskrivning. Der kræves muligvis også en app eller driver
afhængigt af mobilenheden. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra adgangspunktet i printeren.; 9Kræver internetforbindelse til en HP ePrint-kompatibel printer. Printeren kræver ePrint-kontoregistrering. App
eller software er muligvis påkrævet. Den trådløse funktionalitet er kun kompatibel med 2,4 GHz-signaler. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Brug via trådløst bredbånd forudsætter, at der tegnes en separat
servicekontrakt for mobilenhederne. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos din udbyder. Læs mere på http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 10Typiske farvelaserprintere under €800 ekskl. moms, pr.
marts 2012, Officejet Pro med XL-patroner. Energiforbrug baseret på HP-test Den faktiske udgift og det faktiske strømforbrug kan variere. Læs mere på http://www.hp.com/go/officejet.; 11De fleste farvelaser-MFP'er til under € 1000 ekskl.
moms pr. august 2012; Officejet Pro med XL-patroner. Energiforbrug baseret på HP-test. Den faktiske udgift og det faktiske strømforbrug kan variere. Læs mere på http://www.hp.com/go/officejet.; 12Programmet findes ikke i alle lande.
HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Få mere at vide på http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/dk
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