HP Deskjet 2540 All-in-One-skrivare
HP Deskjet 2540 All-in-One är avsedd för budgetmedvetna
hemmaanvändare som vill ha överkomlig trådlös utskrift – plus
bekväma, enkla kontroller för skanning och kopiering – med snabb
installation och enkel hantering.

Skrivare för PC, smartphone och surfplatta –
skriv ut trådlöst från vilket rum som helst i
hemmet.
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Spara utrymme med en smidig, elegant och
kompakt design.

● Gläd dig åt enkel trådlös utskrift från vilket rum som helst
– från din smartphone, surfplatta eller PC.1

● Spara värdefullt utrymme med en kompakt
allt-i-ett-enhet som är utformad för att rymmas nästan
var som helst.

● Skriv ut trådlöst från din iPad®, iPhone® och iPod touch®
med Apple® AirPrint™.2

● Kom igång direkt med snabb och enkel installation och
hantering.

● Du får snabb och problemfri anslutning till det trådlösa
nätverket med HP Automatisk trådlös anslutning.3

● Placera den nära till hands på skrivbordet eller prydligt
ur vägen på en hylla.

● Skanna foton, dokument och annat direkt till din mobila
enhet med appen HP Printer Control.4

● Bevara energi – och spara pengar – med den här
ENERGY STAR®-kvalificerade skrivaren.

Skriv ut, skanna och kopiera med en prisvärd
enhet.
● Njut av verklig mångsidighet – producera allt som du
behöver med den här problemfria allt-i-ett-enheten.
● Gör hela jobbet från en prisvänlig enhet – skriv ut
webbsidor, skanna foton, kopiera korrespondens och
mycket annat.
● Skriv ut och kopiera text med laserkvalitet och levande
färggrafik med prisvärda HP-bläckpatroner.
● Skriv ut upp till 2,5 gånger fler svartvita sidor och 2
gånger fler färgsidor med högkapacitetspatroner som
tillval.5

1 En app eller drivrutin kan krävas för att du ska kunna använda HP trådlöst direkt. Mer information finns på www.hp.com/go/wirelessprinting. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast

kompatibel med routrar på 2,4 GHz.
2 stöder OS X® Lion, OS X® Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HP:s AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara
ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
3 HP Automatisk trådlös anslutning är kanske inte tillgänglig för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz. För information om
kompatibilitet, gå till hp.com/go/autowirelessconnect.
4 Den mobila enheten kräver en trådlös åtkomstpunkt och en Internet-anslutning. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. För att du ska kunna styra skanning/kopiering måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma
trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlöst direkt-anslutning till skrivaren. Mer information finns på hpconnected.com.
5 HP 301XL originalbläckpatroner med hög kapacitet ingår inte, köps separat); lägre kostnad jämfört med HP 301 originalbläckpatroner med standardkapacitet baserat på HP:s publicerade kapacitet. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på vilken skrivare som används,
bilderna som skrivs ut och andra faktorer (se www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

HP Deskjet 2540 All-in-One-skrivare
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Funktioner

Utskrift, kopiering, skanning, trådlöst

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Standardskrivarspråk

HP PCL 3 GUI; PCL (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Utskriftshastighet

Svart (ISO): Upp t 7 sid/min; Första sidan ut svart (A4, startklar): Så snabbt som 17 sek; Färg
(ISO): Upp t 4 sid/min ; Första sidan ut färg (A4, startklar): Så snabbt som 24 sek

Utskriftsupplösning

Svart (bästa): Upp t 600 x 600-återgiven dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi
vid färgutskrift (från en dator med vissa HP-fotopapper och 1200 original-dpi)

Printer Smart-funktioner

Manuell duplex

Antal bläckpatroner

2 (1 svart, 1 trefärgs)

Kapacitet

Varje månad, A4: Upp t 1000 sidor

Rekommenderad sidvolym per månad 100 till 250
Högst upp: 1,5 mm; Vänster: 3,2 mm; Längst ned: 14,5 mm (via programvara); 12,7 mm
utskriftsmarginaler
(AirPrint/UPD); Höger: 3,2 mm
Kopieringshastighet

Svart (ISO): Upp t 4,5 kop/min; Färg (ISO): Upp y 3 kop/min

Kopieringsupplösning

Svart text och grafik: Upp till 600 x 300 dpi; Färg: Upp till 600 x 300 dpi

Maximalt antal kopior

Upp till 5 kopior

Skanningstyp/Teknik

Flatbädd; Contact Image Sensor (CIS)

Skanningsupplösning

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

Bitdjup/Gråskalenivåer

24-bitars; 256

Filformat för skanning

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Metod för inläsning vid skanning

Skanna från frontpanelen till datorn, HP-skanning via HP Photosmart-programvara

Maximal skanningsstorlek

ADM/flatbädd: 216 x 297 mm

Standardanslutning

Hi-Speed USB 2.0

Nätverksfunktioner

Via inbyggt WiFi 802.11b/g/n

Trådlös funktion

Ja

Kapacitet för mobil utskrift

Trådlös direktutskrift

Minne som standard

Integrerat minne

Maximalt minne

Integrerat minne

Medietyper som stöds

Papper (broschyr-, bläckstråle-, vanligt), fotopapper, kuvert, etiketter, kort (gratulations-)

Mediestorlekar som stöds

Magasin 1: A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL-kuvert (110 x
220 mm)

Medievikt som stöds

Fack 1: A4: 60 till 90 g/m²; HP-kuvert: 75 till 90 g/m²; HP-kort: upp till 200 g/m²; HP-fotopapper
på 10 x 15 cm: upp till 300 g/m²

Utskriftshantering

Pappersmagasin för 60 ark; 25-arks utmatningsfack; Duplextillval: Manuell (stöd för drivrutiner
finns); Kuvertmatare: Nej; Standardpappersmagasin: 1; Inmatningskapacitet: Maximal
inmatningskapacitet: Upp till 60 ark Legal, Upp till 20 kort, Upp till 5 kuvert; Upp till 20 ark
fotopapper

Medföljer

A9U22B HP Deskjet 2540 All-in-One; HP 301 svart bläckpatron; HP 301 trefärgspatron;
strömadapter; strömsladd; USB-kabel; CD med programvara; installationshandbok

Förbrukningsartiklar

CH561EE HP 301 svart bläckpatron, original
Antal sidor, medeltal 190 sidor*
CH562EE HP 301 trefärgsbläckpatron, original
Antal sidor, medeltal 165 sidor*
CH563EE HP 301XL svart bläckpatron med hög kapacitet, original
Antal sidor, medeltal 480 sidor*
CH564EE HP 301XL trefärgsbläckpatron med hög kapacitet, original
Antal sidor, medeltal 330 sidor*
För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/pageyield eller läs på
produktförpackningen

Kompatibla operativsystem

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 eller senare (endast 32-bitars); Mac
OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Lägsta systemkrav

PC: Windows 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB tillgängligt
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 tillgängligt
hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller Internet-anslutning, 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 Internet-anslutning, USB-port, Internet Explorer 6 eller senare
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™-processor; 1 GB tillgängligt
hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD eller Internet; USB

Akustik

Avgiven ljudeffekt: 6,1 B(A)

Strömförsörjning

Typ av nätaggregat: Extern
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Energiförbrukning: 10 W max, 10 W (aktiv), 2,0 W (standby), 0,9 W (viloläge), 0,2 W (manuellt
avstängd)

Driftsmiljö

Driftstemperatur: 5 till 40°C
Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C
Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 90 % RH (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % RH (icke-kondenserande)

Produktgodkännanden

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2:
2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47 avsnitt 15 klass B; ICES-003,
utgåva 4 klass B; GOST (Ryssland); Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1: 2005 (andra
utg.)/EN 60950-1: 2006; CE-överensstämmelsemärkning enligt LVD 2006/95/EG;
Europarådets rekommendation 1999/519/EG; EN 62479: 2010 (Europa); GOST (Ryssland);
ENERGY STAR: Ja

Produktmått

B x d x h: 425,23 x 552,19 x 252,19 mm

Produktens vikt

3,60 kg

Garanti

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

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Service- och supporttillval

UG062E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för multifunktionsskrivare
UG187E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för multifunktionsskrivare (UG062E: Endast
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och
Österrike. UG187E: Alla EMEA-länder).

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskriftsoch 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
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