Dataark

HP Officejet Pro
X551dw-skriver
En utskriftsrevolusjon – farge med kvalitet til halvparten av
prisen , dobbelt så raskt
1
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Øk gruppens produktivitet med
denne neste generasjons trådløse
MFP for høy produktivitet. Skriv ut
farger i profesjonell kvalitet med
opptil halvparten så høye
kostnader og dobbelt så høy
hastighet som fargelaserskrivere
med HP PageWide-teknologi.
1

1

Skriv ut med opptil dobbel hastighet1 og halv pris per side2 i forhold til
fargelaserskrivere.
● Produser kvalitetsutskrifter med originalt HP-blekk, og spar opptil 50 % på

utskriftskostnader sammenliknet med fargelaserskrivere.2

● Velg HP for pålitelig arbeidsgruppeutskrift – laget for volumer på opptil 6 000 sider per

måned.

Hovedpunkter

● Skriv ut med rekordhastigheter med verdens raskeste skrivebordsskriver.3

● Hastighet: Opptil 42 spm s-hv ISO (A4);
Opptil 42 spm farger ISO (A4)

● Få gjort mer med produktivitetsfremmende funksjoner, inkludert Generell kontor-modus

● Papirhåndtering: Automatisk tosidig
utskrift

Gi arbeidsgrupper mulighet til å gjøre mer med denne lettadministrerte skriveren.

● Kapasitet: Opptil 80 000 sider (A4)
● RMPV: 1 000 til 6 000 sider (utskrift)

(70 spm) og tosidig utskrift.

● Trykk og sveip på 4,3-tommers berøringsskjerm for å skrive raskt ut og få tilgang

tidsbesparende forretningsapper.10

● Trykk og sveip på 4,3-tommers berøringsskjerm for å skrive raskt ut og få tilgang

tidsbesparende forretningsapper.10

● Vær produktiv – skriv ut opptil 9200 sider per patron5, og legg i opptil 1050 ark samtidig

ved å bruke tilleggspapirskuffen.6

● Beskytt investeringen og utvid funksjonaliteten med portefølje av løsninger etter hvert

som behovene øker.12

Koble til, skriv ut og vær produktiv – på kontoret eller på farten3.
● Legg til denne skriveren med høy ytelse i ditt kablede eller trådløse bedriftsnettverk for

å øke effektiviteten i arbeidsgrupper.

● Skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet fra nesten hvor som helst med HP ePrint.8
● Gled deg over fleksibiliteten ved å kunne skrive ut fra smarttelefoner eller nettbrett fra

nesten hvor som helst med HP ePrint.9

● Skriv ut filer direkte fra enheten ved å bruke minnepinne og den lett tilgjengelige

USB-porten.

Spar ressurser uten at det går på bekostning av ytelsen.
● Styr kostnadene – ENERGY STAR®-sertifiserte enheter bruker opptil 50 % mindre strøm

enn fargelaserenheter.11

● Spar opptil 50 % på papir med automatisk tosidig utskrift, og oppretthold effektiviteten

med banebrytende hastigheter.

● Spar ressurser med originalt HP-pigmentblekk som krever mindre emballasje enn

tonerkassetter.

● Reduser skadelig miljøpåvirkning – resirkuler originale HP-blekkpatroner enkelt og gratis

via HP Planet Partners.12

HP Officejet Pro X551dw-skriver

Tekniske data
Funksjoner

Utskr.

Utskriftshastighet

Opptil 42 spm ISO svart (A4); Opptil 42 spm ISO farger (A4)

Utskriftsoppløsning

Opptil 1200 x 1200 optimaliserte dpi fra 600 x 600 inngående dpi Svart; Opptil
2400 x 1200 optimaliserte dpi fra 600 x 600 inngående dpi

Utskriftsteknologi

HP Pagewide-teknologi med pigmentert blekk

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 4,2 mm; Bunn: 4,2 mm; Venstre: 4,2 mm; Høyre: 4,2
mm; Maksimalt utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm

Utskriftsspråk

HP PCL 5c, HP PCL 6, innebygd PDF, HP Postscript Level 3-emulering

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Nei

Patron-/kassettnummer

4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)

Mobil utskriftsfunksjon

HP ePrint, HP ePrint mobil-apper, Google Cloud Print, HP ePrint Trådløst
direkte, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert

Månedlig kapasitet

Opptil 80 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 1000 til 6000

Automatisk papirsensor

Nei

Prosessorhastighet

792 MHz

Skjerm

10,9 cm CGD (Colour Graphic Display), berøringsskjerm

Trådløs funksjon

Ja

Tilkobling

Standard 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Ethernet
10/100 Base-TX-nettverk; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g-tilgangspunkt
Tilleggsutstyr Støtte for følgende eksterne Jetdirect-servere (bare utskrift): HP
Jetdirect en1700 ekstern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700
Fast-Ethernet ekstern utskriftsserver for nettverksklare Hi-Speed USB
2.0-periferenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådløs og Fast
Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g)
(J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver (J8021A);
Annet tilbehør som støttes: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme,
Apple Airport Time Capsule; Trådløst direkte

Nettverksmuligheter

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

Minne

Standard 512 MB; maksimum 512 MB

Minnekortkompatibilitet

Ingen

Skriver Smart-programvarefunksjoner

HP ePrint, HP ePrint-mobilapper, Google Cloud Print, HP EasyColor,
forhåndsvisning, automatisk tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4,
6, 9, 16), sortering, hefteutskrift, forsider, valg av skuff, skalering,
stående/liggende retning, bare gråtoner og svart blekk i høy kvalitet, generelle
utskriftsmoduser for kontor/profesjonell/presentasjon/maksimal oppløsning,
USB-port foran, kopier/skann/faks; Aktivering/deaktivering Instant Ink Pro;
Tillegg:
trådløs

Papirtyper

Vanlig papir (lett, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet,
resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere); HP Advanced
fotopapir (glanset, høyglanset, mykt glanset, silkematt, matt, annet fotopapir
for blekkskrivere); konvolutter; etiketter; kort; HP matt brosjyrepapir; og andre
spesialpapirtyper fra HP for blekkskrivere (glanset brosjyrepapir, matt
brosjyrepapir, brosjyrepapir foldet i tre, Hagaki, gratulasjonskort, annet
spesialpapir for blekkskrivere)

Papirformater

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

Mediehåndtering

Utskuffkapasitet: Opptil 300 ark, Opptil 35 konvolutter
maksimum: Opptil 300 ark
Dobbeltsidig utskrift: Automatisk (standard)

Papirvekt

Støttes: Skuff 1: 60 til 120 g/m² (vanlig papir); 125 til 300 g/m² (foto); 75 til 90
g/m² (konvolutt); 120 til 180 g/m² (brosjyre); 163 til 200 g/m² (kort); Skuff 2:
60 til 120 g/m² (vanlig papir); 125 til 250 g/m² (foto); 75 til 90 g/m²
(konvolutt); 120 til 180 g/m² (brosjyre); 163 til 200 g/m² (kort); Skuff 3: 60 til
120 g/m² (vanlig papir); 125 til 250 g/m² (foto); 120 til 180 g/m² (brosjyre);
163 til 200 g/m² (kort); Anbefalt: 60 til 120 g/m² (vanlig papir); 125 til 300
g/m² (foto); 75 til 90 g/m² (konvolutt); 120 til 180 g/m² (brosjyre); 163 til 200
g/m² (kort)

Skriverstyring

HP Web Jetadmin; Innebygd webserver; HP Driver Configuration Utility; HP
Driver Deployment Utility; HP Utility (Mac)

Sikkerhetsadministrasjon

SSL/TLS (HTTPS), IPP over TLS; WPA2-Enterprise; 802.1x trådløs godkjenning
(EAP-TLS, LEAP og PEAP); Pre-Shared Key-godkjenning for trådløst (PSK);
Konfigurasjon med enhetsbrannmur; Kontrollpanellås; Passordbeskyttet EWS;
Aktivering/deaktivering av nettverksporter og enhetsfunksjoner; Syslog; Støtte
for sertifikater; Signert fastvare; Administratorinnstillinger; Kompatibel med HP
Access Control Express

Innhold i esken

CV037A: HP Officejet X551dw-skriver; HP 970 svart Officejet
oppsettblekkpatron; HP 971 Officejet oppsettblekkpatroner (cyan, magenta,
gul); skriverprogramvare og brukerhåndbok på CD-ROM; komme i
gang-veiledning; oppsettplakat; strømkabel

Rekvisita

CN595A HP Officejet Pro X-Series 500-arks skuff
CN625AE HP 970XL høy kapasitet svart original blekkpatron
CN626AE HP 971XL høy kapasitet cyan original blekkpatron
CN627AE HP 971XL høy kapasitet magenta original blekkpatron
CN628AE HP 971XL høy kapasitet gul original blekkpatron
CN621AE HP 970 svart original blekkpatron
CN622AE HP 971 cyan original blekkpatron
CN623AE HP 971 magenta original blekkpatron
CN624AE HP 971 gul original blekkpatron
C6818A HP Professional glanset papir for blekk – 50 ark/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional matt papir for blekk – 200 ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP utskriftspapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig
utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskrevne
sider og andre faktorer. Noe blekk i patronen som følger med, brukes til oppstart
av skriveren. Se hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon

Kompatible operativsystemer

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

Minimum systemkrav

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-biters (x86) eller 64-biters (x64)
prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: 800 MHz
32-biters (x86) eller 64-biters (x64) prosessor, 2 GB ledig harddiskplass,
CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer;
Linux (Se hplip.net for mer informasjon); SAP (se hp.com/go/sap/drivers for
mer informasjon)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™-prosessor; 1
GB ledig harddiskplass; CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling;
USB-port

Inkludert programvare

Windows-installeringsprogram og diskret PCL 6-driver;
Mac-installeringsprogram og PS-driver; HP Oppdatering; HP
deltakelsesundersøkelse; Bing Toolbar; HP Smart Print;

Skrivermål (B x D x H)

Minste: 517 x 399 x 414 mm; maksimum: 678 x 670 x 446 mm (med
universalskuff med skuff ned, hovedskuff trukket ut, utskufforlenger i
Legal-posisjon, kontrollpanel dreid til opprett stilling)

Pakkemål (B x D x H)

600 x 495 x 543 mm

Skrivervekt

17.1 kg

Pakkevekt

21 kg

Datalagring

Temperatur: -40 til 60 ºC, Fuktighet: 5 til 90 % RF

Akustisk

Akustisk effektemisjon: 6,8 B(A); Lydtrykk: 54 dB(A) (svart-hvitt-/fargeutskrift),
15 dB(A) (uvirksom)

Strøm

krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
forbruk: 100 watt (maksimum), 70 watt gjennomsnitt (utskrift), 9,5 watt (klar),
4,5 watt (hvilemodus), 0,95 watt (automatisk av), 0,2 watt (manuelt av)
strømforsyningstype: Intern (innebygd) universell strømforsyning

Sertifiseringer

EU EMC-direktiv 2004/108/EC, 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-godkjenninger som kreves i
enkelte land
ENERGY STAR-kvalifisert: Ja

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Garanti

Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti
og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

Service og support

U6Z52EHP 3 års utskiftingsservice på stedet neste virkedag for OfficeJet Pro
X451/X551
U4ZY0EHP 4 års utskiftingsservice på stedet neste virkedag for OfficeJet Pro
X451/X551
U4ZY1EHP 5 års utskiftingsservice på stedet neste virkedag for OfficeJet Pro
X451/X551
U6Z55PEHP 1 års utskiftingsservice på stedet neste virkedag e/garanti for
OfficeJet Pro X451/X551
U1XS7E HP 3 års maskinvarestøtte neste virkedag for OfficeJet Pro
X451/X551
U1XS9E HP 4 års maskinvarestøtte neste virkedag for OfficeJet Pro
X451/X551
U1XT0E HP 5 års maskinvarestøtte neste virkedag for OfficeJet Pro
X451/X551
U1XU3PE HP 1 års maskinvarestøtte neste virkedag e/garanti for OfficeJet Pro
X451/X551

Fotnoter

1Sammenligning basert på produsentenes publiserte spesifikasjoner av raskeste tilgjengelige fargemodus (per august 2013), som inkluderer fargelaser-MFP-enheter <€1000 og fargelaserskrivere <€800 per august 2013, basert på

markedsandel rapportert av IDC per K2 2013 og HPs interne testing av skrivere i raskeste tilgjengelige fargemodus (4-siders dokumentprøver testet iht ISO 24734). Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims.;
2Sammenlignet med Officejet Pro X-serien ligger de fleste fargelaser-MFP-er på < € 1000 og fargelaserskrivere på < € 800 per august 2013. Hastighetssammenligningen er basert på markedsandel, i henhold til ISO 24734 og produsentens
offisielle spesifikasjoner for den raskeste tilgjengelige utskriftsmodusen.; 4 Basert på publiserte høyeste utskriftshastigheter for HP X551dw- og X576dw-modeller sammenlignet med fargelaser- og fargeblekk-MFPer < € 1000 og skrivere
< € 800, validert av WirthConsulting.org. januar 2013.; 4Basert på publiserte høyeste utskriftshastigheter for HP X551dw- og X576dw-modeller sammenlignet med fargelaser- og fargeblekk-MFPer < €1000 og skrivere < €800, validert av
WirthConsulting.org. januar 2013; 5Sidevolum basert på HP 970XL svart blekkpatron.; 6 Kapasitet på opptil 1050 ark med 1x500-arks tilleggspapirskuff ikke inkludert; kjøpes separat.; 8Mobilenheten må være koblet direkte til skriverens
trådløse nettverk før utskrift. Det kan også være nødvendig med en app eller driver, avhengig av den mobile enheten. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet i skriveren.; 9Krever
Internett-forbindelse til en HP ePrint-aktivert skriver. Skriveren krever registrering av ePrint-konto. App eller programvare kan være nødvendig. Trådløs drift er bare kompatibelt med 2,4 GHz. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan
variere. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Lær mer på
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 10 Majoriteten av fargelaserskrivere < € 800 eksklusive MVA, august 2012, Officejet Pro med patroner med høyest kapasitet. Energibruk basert på HP-testing. Faktiske kostnader og energiforbruk kan
variere. Se http://www.hp.com/go/officejet for mer informasjon.; 11 Majoriteten av fargelaser-MFPer < € 1000 eksklusive MVA, august 2012, Officejet Pro med patroner med høyest kapasitet. Energibruk basert på HP-testing. Faktiske
kostnader og energiforbruk kan variere. Se http://www.hp.com/go/officejet for å få mer informasjon.; 12Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner/kassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land,
områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Se http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.

http://www.hp.com/no
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