Datablad

HP LaserJet Pro 400
M401-printerserien

Få mere ud af din arbejdsdag.
Konfigurer overalt på kontoret via den
indbyggede, trådløse
netværksfunktion , og del
printressourcerne i et netværk .
Udskriv på farten med muligheder for
mobil udskrivning . Brug
virksomhedsapplikationer til at få
adgang til og udskrive fra internettet .
1,2

3

3

4,5

Oprethold produktiviteten, og øg forretningen med trådløst netværk og imponerende
mobilitet.
● Konfigurer og del overalt på kontoret med trådløs tilslutning.2,3 Konfigurer netværk hurtigt1,6.
● Med HP ePrint kan du stort set udskrive hvor som helst3,7. Udskriv trådløst fra din iPad®, iPhone® og iPod touch®
med AirPrint™8.
● Send filer fra en mobil enhed direkte til printeren vha. HP trådløs direkte udskrivning1,9.
● Spar papir med automatisk dobbeltsideprint10. Få hurtige printhastigheder på op til 33 sider/min. A4 og første side
på under 8 sekunder11.

Oplev webtilsluttet brugervenlighed.

Særlige karakteristika
● Første side på bare 8 sek.
● Printhastighed på op til 33 sider/min
● 128 MB RAM (M401a, M401d), 256 MB RAM
● 1 Hi-Speed-USB 2.0-port
● Anbefalet månedlig udskriftsmængde: 750 til

3.000

● Brug virksomhedsapplikationer og en 3,5" stor berøringsfølsom skærm i farver for at få adgang til og udskrive fra
internettet 4,5.
● Administrer arbejdsgangen med intuitive funktioner på printeren. Et praktisk USB-stik muliggør udskrivning
direkte fra et flash-drev4.
● Det er nemt at styre dit printermiljø og spare it-tid og -omkostninger – HP Web Jetadmin hjælper dig med at
overvåge udstyr og øge oppetiden.

Få professionel kvalitet til en god pris.
● Fremstil professionelle dokumenter med tydelig tekst og skarpe billeder.
● Få ro i sindet med pålidelig HP LaserJet-driftssikkerhed og ensartet printkvalitet fra første til sidste side.
● Spar tid med originale HP-patroner, der er nemme at installere, og spar penge med patroner med stor kapacitet,
der er beregnet til steder, hvor der printes meget, og kan købes som tilbehør13.
● Gør mere med en 300-arks papirkapacitet (800 ark i alt med en 500-arks bakke (tilbehør)).

Bedre for miljøet.
● Spar energi med HP Auto-tænd/sluk-teknologien, der tænder printeren, når du har brug for den, og slukker, når du
ikke har14.
● Reducer mængden af papir med op til 50 % med automatisk dobbeltsideprint.
● Det er nemt at genbruge originale HP LaserJet-tonerpatroner via HP Planet Partners.15
● Reducer spild af emballage: Original HP 80A-tonerpatron leveres i printeren.

HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien

Tekniske specifikationer
Printhastighed

Op til 33 sider/min. ISO sort (A4)
første side færdig: På kun 8 sek. sort (A4)Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke
første sæt dokumenter. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den
faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og
dokumentets kompleksitet

Udskriftsopløsning

Op til 1200 x 1200 dpi Sort

Printteknologi

Laser

Printområde

Udskriftsmargener: Top: 5 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 4 mm; Højre: 4 mm

Printersprog

HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte udskrivning af PDF
(v1.7)

Numre på printerpatroner

1 (sort)

Mulighed for mobil print

CF270A: Nej CF274A: Nej CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret,
forretningsapplikationer CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret

Normeret forbrug pr. måned

Op til 50.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 750 to 3000 sider

Automatisk papirføler

Nej

Processorhastighed

800 MHz

Trådløst

CF270A: Ingen CF274A: Ingen CF278A: Ingen CF399A: Ingen

Forberedt til netværk

CF270A: Ingen CF274A: Ingen CF278A: Standard (indbygget Gigabit Ethernet)
CF399A: Standard (indbygget Gigabit Ethernet)

Harddisk

Ingen

Medietyper

Papir (almindeligt, miljørigtigt, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, brevpapir, fortrykt,
hullet, genbrugspapir, groft); konvolutter; etiketter; transparenter, karton

Mediestørrelser

Understøttet A4; A5; A6; B5 (JIS)
Universalbakke: 76 x 127 til 216 x 356 mm; bakke 2 og 500-arks papirbakke
(tilbehør): 105 x 148 til 216 x 356 mm

Mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 300 ark; Op til 10 kuverter Kuverter
Udskriftsbakkens kapacitet: Op til 150 ark, Op til 10 kuverter
Maksimum: Op til 150 ark

Papirvægt

Understøttet af papirgang: Bakke 1: 60 til 163 g/m² (lige papirgang til specialmedier);
bakke 2: 500-arks papirbakke som tilbehør; bakke 3: 60 til 120 g/m²;

Kompatible operativsystemer

Den fulde softwarepakke kan installeres i: Windows 8, Windows 7 (32 bit og 64 bit),
Windows Vista (32 bit og 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 eller senere); Følgende
understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2008 (32 bit og 64 bit),
Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 eller senere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7. Linpus
Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4),
Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 og HPUX11i)

Mindste systemkrav

Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit):
Processor på 1 GHz 32 bit (x86) eller 64 bit (x64), 1 GB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM
(64 bit), 400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-drev eller internet, USB- eller
netværksport; Windows XP (32 bit) SP2: Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM,
400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5, eller Intel® Core™-processor; 500
MB harddisk; Cd-rom/dvd-rom, SSL/TLS; USB eller netværk

Printerstyring

Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallation), SNP Alerts (minimal
netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility

Printermål (B x D x H)

CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (med
universalbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format)
CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (med
universalbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format)
CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm med berøringsfølsom skærm nede (364,6 x 368 x
383,6 mm med berøringsfølsom skærm oppe i en vinkel på 90°); Maksimum 364,6 x
633,4 x 383,6 mm (med universalbakke og udfoldet dæksel, bakke 2 forlænget til
legal-format og berøringsskærm oppe i en vinkel på 90°)
CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 633,4 x 308,4 mm
(universalbakke og foldbar beskyttelseskappe udvidet, bakke 2 forlænget til
legal-format)

Pakkemål (B x D x H)

430 x 330 x 480 mm

Printervægt

CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg

Pakkevægt

CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Kassens indhold

CF270A: HP LaserJet Pro 400 M401a-printer; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge
(~2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger,
garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning
CF274A: HP LaserJet Pro 400 M401d-printer; indbygget automatisk dobbeltsideprint;
HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider); Installationsvejledning,
startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og
printerdokumentation; netledning CF278A: HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer;
indbygget automatisk dobbeltsideprint; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; HP
80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider); Installationsvejledning,
startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og
printerdokumentation; netledning CF399A: HP LaserJet Pro 400 M401dne; Indbygget
automatisk dobbeltsidet udskrivning; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; HP
80A sort LaserJet-tonerpatron (~2700 sider); Installationsvejledning, supportfolder,
garantivejledning; netledning; Cd med dokumentation

Tilbehør

CF284A HP LaserJet 500-arks føder/bakke

Forbrugsvarer

CF280A Original HP 80A LaserJet-tonerpatron, sort 2.700 sider
CF280X Original HP 80X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 6.900 sider
CF280XD Originale HP 80X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet, sort, 2-pak Pr.
patron: 6.900 sider
Den angivne gennemsnitlige sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.
Den faktiske sidekapacitet afhænger af de printede billeder og andre faktorer. Læs
mere på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Medfølgende software

Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-printdriver, Status Alerts, HP Update,
DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-driver, HP Setup Assistant, HP Utility,
HP Alerts, HP Firmware Updater

Certificeringer

CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - Klasse B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN
61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B
/ICES-003, Issue 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003
ENERGY STAR-mærket: Ja (undtagen M401a-modellen)

Oprindelsesland

Fremstillet i Vietnam

Garanti

1 års garanti. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land samt lokale
lovkrav.
Besøg vores websted:
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html

Driftsmiljø

Temperatur: 15 til 32,5 ºC, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed

Harddiskplads

Temperatur: -20 til 40 ºC, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed

Lydforhold

Lydintensitet: 6,4 B(A); Lydtryk: 51 dB(A)

Strømforsyning

Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Forbrug: 570 W (ved udskrivning), 7,3 W (klar), 1,68 W (dvale), 0,1 W (slukket). Typisk
elforbrug: 1,394 kWh om ugen
Indbygget strømforsyning Strømforsyning

Service og support

U5Z49E - HP 3 års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M401
U5Z48E - HP 3 års ombytningsservice næste hverdag til LaserJet M401
U5Z50E - HP 3 års returneringsservice til LaserJet M401
U5Z53PE - HP 1 års ekstra garanti med hardwaresupport næste hverdag til LaserJet
M401
U5Z52PE - HP 1 års ekstra garanti med ombytningsservice næste hverdag til LaserJet
M401 Service
U5Z54PE - HP 1 års ekstra garanti med returneringsservice til LaserJet M401 Service
U4TQ2E - HP 4 års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M401
U4TQ3E - HP 5 års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M401
(U5Z48E/U5Z52PE: Undersøg tilgængeligheden i dit land
U5Z50E/U5Z54PE: Central- og Østeuropa samt Mellemøsten, kun
Middelhavsområdet og Afrika)

Fodnoter

1 Kun tilgængelig på model M401dw.; 2 Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan begrænses under aktive VPN-forbindelser.; 3 Fås kun med modellerne M401dn, M401dw og M401dne.; 4 Kun tilgængelig på

modellerne M401dn og M401dw.; 5 Kræver trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse til printeren. Services kan kræve registrering. Tilgængeligheden varierer alt efter land, sprog og aftaler og kræver en firmwareopgradering. Læs mere på
www.hp.com/go/eprintcenter.; 6 HP's automatiske trådløse tilslutning er muligvis ikke tilgængelig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Du kan finde oplysninger om kompatibilitet
på www.hp.com /go/autowirelessconnect.; 7 Kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Kræver registrering af en HP Web Services-konto. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede
dokument- og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Læs endvidere mere om andre løsninger på www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; 8 Understøtter iOS 4.2-enheder (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS og 3. og 4. generations iPod touch), som understøtter
multitasking. iOS 4.2 enheder kræver en 802.11 trådløs netværksforbindelse, AirPrint-kompatibel printer kan tilsluttes trådløst eller via Ethernet. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande.; 9 Ikke tilgængelig på alle mobile enheder. Skal have trådløs funktionalitet og kan kræve en driver eller apps, som kan hentes på www.hp.com/go/eprintcenter. Printeren skal være HP ePrint-kompatibel.; 10 Fås kun
med M401d-, M401dn-, M401dw- og M401dne-modellerne.; 11 Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, softwareprogram, driver
og dokumentkompleksitet.; 13 HP 80X LaserJet Black Toner Cartridge medfølger ikke; skal anskaffes særskilt.; 14 Funktionaliteten af HP's teknologi til automatisk tænd/sluk afhænger af printeren og dens indstillinger.; 15 Programmet findes muligvis ikke alle
steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP's Planet Partners-program. På www.hp.com/recycle kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og
indsamlingskasser

http://www.hp.com/dk
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