Datablad

HP Officejet Pro X551dw
skrivare
En revolution inom utskrifter – i kvalitetsfärg till halva
kostnaden och med dubbelt så hög hastighet
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Öka arbetsgruppens effektivitet
med nästa generations trådlösa
och högproduktiva MFP.
Färgutskrift i professionell kvalitet
med upp till dubbelt så hög
hastighet och till hälften av
sidkostnaden för färglaser , tack
vare HP PageWide-tekniken.
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Skriv ut med upp till dubbla hastigheten1 och halva sidkostnaden2 jämfört med
färglaser.
● Producera kvalitetsutskrifter med HPs originalbläck och spara upp till 50 % på

utskriftskostnaderna jämfört med färglaser.2

● Välj HP för tillförlitliga utskrifter i arbetsgrupper – för volymer på upp till 6 000 sidor i

månaden.

Höjdpunkter

● Skriv ut i rekordhastighet med världens snabbaste stationära skrivare.3

● Utskriftshastighet: Upp till 42 sid/min ISO
svart (A4); Upp till 42 sid/min ISO färg (A4)

● Få mer gjort med produktivitetshöjande funktioner som General Office-läget (70

● Pappershantering: Automatisk dubbelsidig
utskrift

Ge arbetsgrupperna möjlighet att göra mer med denna lätthanterliga skrivare.

● Kapacitet: Upp till 80 000 sidor (A4)
● RMPV: 1000 till 6000 sidor (utskrift)

sidor/min) och dubbelsidig utskrift.

● Tryck och svep på 4,3-tums färgpekskärmen för att snabbt skriva ut och komma åt

tidsbesparande företagsappar.10

● Tryck och svep på 4,3-tums färgpekskärmen för att snabbt skriva ut och komma åt

tidsbesparande företagsappar.10

● Behåll produktiviteten – skriv ut upp till 9 200 sidor per patron5 och fyll på upp till 1 050

ark samtidigt med det extra pappersfacket.6

● Skydda din investering och utöka kapaciteten med en portfölj med lösningar

allteftersom dina behov växer.12

Anslut, skriv ut och håll igång produktiviteten – på kontoret eller på resande fot.3
● Lägg till denna högpresterande skrivare i ditt trådbundna eller trådlösa företagsnätverk

för förbättrad effektivitet i arbetsgruppen.

● Skriv ut från din smarttelefon eller platta från i stort sett vilken plats som helst med HP

ePrint8.

● Njut av flexibiliteten med att kunna skriva ut från smartphones eller surfplattor från i

stort sett var som helst.9

● Skriv ut filer direkt vid skrivaren genom att ansluta din USB-enhet till den lättåtkomliga

USB-porten.

Spara på resurser utan att ge avkall på prestandan.
● Kontrollera dina kostnader – ENERGY STAR®-certifierad enhet som använder upp till 50

% mindre energi än färglaserskrivare.11

● Spara upp till 50 % på papper tack vare automatisk dubbelsidig utskrift, och behåll

effektiviteten med banbrytande hastigheter.

● Spara på resurser med hjälp av äkta HP-pigmentbläck som kräver mindre

förpackningsmaterial än tonerkassetter.

● Minska din miljöpåverkan – återvinn enkelt dina HP originalbläckpatroner via HP Planet

Partners.12

HP Officejet Pro X551dw skrivare

Teknisk information
Funktioner

Skriv ut

Utskriftshastighet

Upp t 42 s/mn ISO svart (A4); Upp t 42 s/mn ISO färg (A4)

Utskriftsupplösning

Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi Svart; Upp till
2 400 x 1 200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi

Utskriftsteknik

HP PageWide-teknik med pigmenterat bläck

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm; Underkant: 4,2 mm; Vänster: 4,2 mm;
Höger: 4,2 mm; Största utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm

Skrivarspråk

HP PCL5c, HP PCL6, inbyggd PDF, HP Postscript-emulering på nivå 3

Utskriftsfunktioner

Kantfri utskrift: Nej

Bläckpatronsnummer

4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint, HP ePrint-mobilappar, Google Cloud Print, HP ePrint trådlös
direktutskrift, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad

Kapacitet per månad

Upp till 80 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 1000 till
6000

Automatisk papperssensor

Nej

Processorhastighet

792 MHz

Bildskärm

10,9 cm CGD (färggrafikdisplay), pekskärm

Trådlös funktion

Ja

Anslutning

Standard 2 Hi-Speed USB 2.0-värdar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Ethernet
10/100 Base-TX-nätverk; 802.11 b/g/n-station; 802.11 b/g-åtkomstpunkt
Tillval Stöder följande externa Jetdirect-servrar (endast utskrift): HP Jetdirect
en1700 extern printserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern
printserver för nätverkskapabla Hi-Speed USB 2.0-kringenheter (J7942G), HP
Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern printserver (USB
2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
trådlös printserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express,
Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Trådlöst direkt

Nätverksfunktioner

Standard (inbyggt Ethernet och WiFi 802.11b/g/n)

Minne

Standard 512 MB; maximal 512 MB

Passande minneskort

Inga

Printer Smart-funktioner

HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print, HP EasyColor,
förhandsgranskning av utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift, utskrift av
flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, utskrift av häfte, försättsblad, val
av fack, skalanpassning, stående/liggande orientering, gråskala med hög
kvalitet och endast svart bläck, utskriftslägen för allmän
kontorsutskrift/professionellt/presentationer/maximal dpi, USB-port på
framsidan, kopiering/skanning/fax; Aktivera/Inaktivera HP Instant Ink Pro;
Tillval: trådlöst

Medietyper

Vanligt papper (lätt, medeltungt, tungt, extra tungt, förhålat, returpapper,
finpapper, annat vanligt bläckstrålepapper); HP Advanced fotopapper (glättat,
mjukglättat, satin, matt, annat fotopapper för bläckstråleskrivare); kuvert;
etiketter; kort; HP matt broschyrpapper; och annat HP-specialpapper för
bläckstråleskrivare (glättat broschyrpapper, matt broschyrpapper, trippelvikt
broschyrpapper, Hagaki, gratulationskort, annat specialpapper för
bläckstråleskrivare)

Mediestorlekar

Stöds Fack 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; kuvert (B5; C5; C6; DL);
Fack 2: A4; A5; B5 (JIS); kuvert (B5; C5; DL); Fack 3: A4; A5; B5 (JIS); anpassade:
Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; Fack
3: 102 x 210 till 216 x 356 mm

Mediehantering

Utmatningskapacitet: Upp till 300 ark, Upp till 35 kuvert
maximal: Upp till 300 ark
Duplexutskrift: Automatisk (standard)

Pappersvikt

Stöds: Fack 1: 60 till 120 g/m² (vanligt papper); 125 till 300 g/m² (foto); 75 till
90 g/m² (kuvert); 120 till 180 g/m² (broschyr); 163 till 200 g/m² (kort); Fack 2:
60 till 120 g/m² (vanligt papper); 125 till 250 g/m² (foto); 75 till 90 g/m²
(kuvert); 120 till 180 g/m² (broschyr); 163 till 200 g/m² (kort); Fack 3: 60 till
120 g/m² (vanligt papper); 125 till 250 g/m² (foto); 120 till 180 g/m²
(broschyr); 163 till 200 g/m² (kort); Rekommenderade: 60 till 120 g/m² (vanligt
papper); 125 till 300 g/m² (foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 120 till 180 g/m²
(broschyr); 163 till 200 g/m² (kort)

Skrivarhantering

HP Web Jetadmin; Inbäddad webbserver (EWS); HP Driver Configuration Utility;
HP Driver Deployment Utility; HP Verktyg (Mac)

Säkerhetshantering

SSL/TLS (HTTPS), IPP över TLS; WPA2-Enterprise; 802.1x trådlös autentisering
(EAP-TLS, LEAP och PEAP); Autentisering av i förväg delad nyckel för trådlöst
(PSK); Brandväggskonfiguration för enheten; Kontrollpanellås; Lösenordsskydd
av EWS; Aktivera/inaktivera nätverksportar och enhetsfunktioner; Syslog;
Certifikatstöd; Signerad fast programvara; Administratörsinställningar;
Kompatibelt med HP Access Control Express

Medföljer

CV037A: HP Officejet X551dw skrivare; HP 970 svart
Officejet-konfigurationspatron; HP 971 Officejet-konfigurationspatroner (cyan,
magenta, gul); skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM;
startguide; installationsaffisch; strömkabel

Förbrukningsartiklar

CN595A HP Officejet Pro X-Series fack för 500 ark
CN625AE HP 970XL original bläckpatron med hög kapacitet
CN626AE HP 971XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet
CN627AE HP 971XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet
CN628AE HP 971XL gul original bläckpatron med hög kapacitet
CN621AE HP 970 svart original bläckpatron
CN622AE HP 971 cyan original bläckpatron
CN623AE HP 971 magenta original bläckpatron
CN624AE HP 971 gul original bläckpatron
C6818A HP professionellt glättat papper för bläckstråleskrivare -50 ark/A4/210
x 297 mm
Q6593A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x
297 mm
CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
Medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig
utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna
sidornas innehåll och andra faktorer. En del bläck från den medföljande
bläckpatronen används vid start av skrivaren. Läs mer på
hp.com/go/learnaboutsupplies

Kompatibla operativsystem

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)

Lägsta systemkrav

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller
Internet-anslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: 800 MHz
32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme,
CD-ROM/DVD-enhet eller Internet-anslutning, USB-port, Internet Explorer;
Linux (för mer information, se hplip.net); SAP (mer information finns i
hp.com/go/sap/drivers)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™-processor; 1
GB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD-enhet eller
Internet-anslutning; USB-port

Medföljande program

Windows Installer och separat PCL 6-drivrutin; Mac Installer och PS-drivrutin;
HP Uppdatering; HP Participation Study; Bing Toolbar; HP Smart Print

Skrivarens mått (B x D x H)

Lägsta: 517 x 399 x 414 mm; maximal: 678 x 670 x 446 mm (med
kombifacket nedfällt, huvudfacket förlängt, utmatningsfacket förlängt för
Legal-format och kontrollpanelen i upprätt position)

Emballagets yttermått (B x D x H)

600 x 495 x 543 mm

Skrivarens vikt

17.1 kg

Emballagevikt

21 kg

Informationslagring

Temperatur: -40 till 60 ºC, Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet

Akustik

Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A) (utskrift i svartvitt/färg), 15
dB(A) (viloläge)

Strömförsörjning

krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
förbrukning: 100 W (maximalt), 70 W i genomsnitt (utskrift), 9,5 W (startklar),
4,5 W (viloläge), 0,95 W (automatiskt avstängd), 0,2 W (manuellt avstängd)
typ av nätaggregat: Intern (inbyggd) universell strömförsörjningsenhet

Certifieringar

EU:s EMC-direktiv 2004/108/EG, CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022:
2006+A1: 2007 klass 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); andra EMC-godkännanden enligt vad
som krävs av enskilda länder
ENERGY STAR-kvalificerad: Ja

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Garanti

Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Service och support

U6Z52E HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag på platsen för OfficeJet Pro
X451/X551
U4ZY0E HP 4 års utbytesservice nästa arbetsdag på platsen för OfficeJet Pro
X451/X551
U4ZY1E HP 5 års utbytesservice nästa arbetsdag på platsen för OfficeJet Pro
X451/X551
U6Z55PE HP 1 års utbytesservice nästa arbetsdag på platsen efter garantin
för OfficeJet Pro X451/X551
U1XS7E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för OfficeJet Pro
X451/X551
U1XS9E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för OfficeJet Pro
X451/X551
U1XT0E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för OfficeJet Pro
X451/X551
U1XU3PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantin för
Officejet Pro X451/X551

Fotnoter

1Jämförelsen bygger på tillverkarnas publicerade specifikationer för det snabbaste tillgängliga färgläget (i augusti 2013) och omfattar färglaser-MFP <1 000 euro och färglaserskrivare <800 euro i augusti 2013, grundat på marknadsandel

enligt IDCs rapport för andra kvartalet 2013 och HPs interna skrivartester i det snabbaste tillgängliga färgläget (exempeldokument på 4 sidor i olika kategorier testade enligt ISO 24734). För mer information, gå till
http://www.hp.com/go/printerclaims.; 2Jämförelse med Officejet Pro X-serien, majoriteten av färglaser-MFP-enheter < 1 000 euro och färglaserskrivare < 800 euro i augusti 2013. Jämförelser av hastighet baseras på marknadsandelar
enligt ISO 24734-standard och tillverkarnas publicerade specifikationer av snabbaste tillgängliga utskriftsläge.; 3Baserat på de snabbaste publicerade utskriftshastigheterna för HP:s X551dw- och X576dw-modeller jämfört med stationära
färglaser- och bläckstråle-MFP < 1 000 euro och skrivare < 800 euro som validerats av WirthConsulting.org i januari 2013.; 4Baserat på de snabbaste publicerade utskriftshastigheterna för HPs X551dw- och X576dw-modeller jämfört med
stationära färglaser- och bläckstråle-MFP < 1 000 € och skrivare < 800 € som validerats av WirthConsulting.org i januari 2013; 5Antalet sidor är baserat på HP 970XL svart bläckpatron.; 6En kapacitet på upp till 1 050 ark med ett extra
pappersfack för 1x500 ark ej inräknad; detta fack köps separat.; 8Den mobila enheten måste vara direktansluten till skrivarens trådlösa nätverk före utskrift. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en
drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.; 9Kräver en Internet-anslutning till en HP ePrint-kompatibel skrivare. Skrivaren kräver att du registrerar ett ePrint-konto.
En app eller programvara kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila
enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 10Majoriteten av alla färglaserskrivare <1000 euro exkl. moms, augusti 2012,
Officejet Pro med bläckpatroner med högsta kapacitet. Energiförbrukning baserad på HP-tester. Den faktiska kostnaden och energiförbrukningen kan variera. Mer information finns på http://www.hp.com/go/officejet.; 11Majoriteten av alla
färglaser-MFP:er < 1000 euro exkl. moms från augusti 2012, Officejet Pro med bläckpatroner för högsta kapacitet. Energiförbrukning baserad på HP-tester. Den faktiska kostnaden och energiförbrukningen kan variera. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/officejet.; 12Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP:s originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nordoch Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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