Datablad

HP Officejet 4630
e-all-in-one-printer
Oplev den stærke e-all-in-one ydeevne, og øg din
produktivitet i hjemmekontoret og på farten.

Få styr på hjemmeprojekter hurtigt
og nemt med denne stærke
trådløse e-all-in-one. Udskriv fotos
i professionel kvalitet og tosidede
dokumenter hjemme eller fra en
mobilenhed, og scan, kopier eller
fax flersidede dokumenter uden
overvågning.

Udskriv, scan, kopiér og fax med denne højproduktive e-all-in-one med indbygget
ADF.
● Med den automatiske, indbyggede dokumentføder til 35 ark kan du faxe, scanne og

kopiere stakke af papir, mens du laver andre ting.

● Få resultater, der ser professionelle ud – udskriv rammeløse fotos i studiekvalitet og

levende, knivskarpe dokumenter.

● Spar tid og penge med automatisk dobbeltsidet print og kopiering.
● Få nyheder, underholdning og meget mere leveret direkte til printeren via HP

udskrivbare produkter.2

Print, som det passer dig bedst – fra din smartphone, tablet-pc eller pc.1
Særlige karakteristika
● Udskrivningshastighed ISO: Op til 8,8
sider/min. sort ISO (A4); Op til 5,2 sider/min. i
farve ISO (A4)
● Papirhåndtering: Automatisk
dokumentfremfører (ADF) til 35 ark,
automatisk tosidet
● Faxfunktion: Ja
● Normeret forbrug: Op til 1.000 sider

● Udskriv trådløst fra dine mobilenheder derhjemme eller på farten.1
● Trådløs udskrivning – selv uden et trådløst netværk.3
● Styr din e-all-in-one på din smartphone eller tablet-pc ved hjælp af HP

All-in-One-fjernbetjeningsapplikationen.4

● Oplev nem opsætning og håndtering med automatisk trådløs forbindelse.5

Få styr på omkostningerne, og spar penge uden at gå på kompromis med ydelsen – du
får prisvenlig udskrivning og kopiering.
● Udskriv og kopiér flere sider til en lavere pris med XL-blækpatroner med stor kapacitet

og praktiske HP-kombipakker.6

● Print og kopiér tekst i laserkvalitet og levende farvegrafik med originale

HP-blækpatroner.

● Spar energi og penge – denne ENERGY STAR ®-mærket e-all-in-one opfylder strenge

retningslinjer for energibesparelse.

HP Officejet 4630 e-all-in-one-printer

Tekniske specifikationer
Funktioner

Print, kopiering, scanning, fax

Printhastighed

Op til 21 sider/min. kladde sort (A4); Op til 17 sider/min. kladde farve (A4);
Op til 8,8 sider/min. ISO sort (A4); Op til 5,2 sider/min. ISO farve (A4)

Udskriftsopløsning

Op til 1200 x 600 dpi-ækvivalent (ved print fra computer) Sort; Op til 4800 x
1200 optimeret dpi farve (ved print fra computer på udvalgt HP fotopapir og
1200 dpi input) farve

Printteknologi

HP termisk inkjet

Printområde

Udskriftsmargener: Top: 3,0 mm; Bund: 12,7 mm; Venstre: 3,0 mm; Højre: 3,0
mm; Maksimalt udskriftsområde: 209,9 mm x 349,6 mm

Printersprog

HP PCL3 GUI

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Ja (op til 210 x 297 mm)

Numre på printerpatroner

2 (1 sort, 1 trefarvet)

Mulighed for mobil print

Kommer med Direkte Trådløs og lokal WiFi-forbindelse, der giver mulighed for
at udskrive via HP ePrint, Apple AirPrint™ samt andre løsninger. Understøtter
udskrivning fra de fleste smarttelefoner og tablet-pc'er, der anvender følgende
operativsystemer: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT.

Normeret forbrug pr. måned

Op til 1.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 150 til 600 (print); 20
til 100 (scan)

Automatisk papirføler

Ja

Processorhastighed

360 MHz

Skærm

5 cm sort/hvid LCD-skærm med høj opløsning

Understøtter multitasking

Nej

Trådløs

Ja

Tilslutning

Standard 1 USB 2.0; Wireless 802.11b/g/n

Netværksegenskaber

Indbygget trådløs funktion 802.11b/g/n

Administration af mobile enheder

HP Printerkontrol-applikation scanner direkte til mobilenheden, kontrollerer
forsyningsstatus og overfører scanning til skyen og e-mail. Understøttes af
Apple® iPhone® eller iPad® og Android-mobilenheder.

Kassens indhold

B4L03B: HP Officejet 4630 e-all-in-one; HP 301 sort blækpatron; HP 301
trefarvet blækpatron; strømkabel; telefonledning; USB-kabel; cd med software;
installationsvejledning

Forbrugsvarer

CH561EE Original HP 301-blækpatron, sort Omkring 190 sider
CH562EE Original HP 301-blækpatron, trefarvet Omkring 165 sider
CH563EE Original HP 301XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 480
sider
CH564EE Original HP 301XL-blækpatron med høj kapacitet, trefarvet Omkring
330 sider
CHP710 HP All-in-One-printerpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
CR340EE Originale HP 301-blækpatroner, sort/trefarvet, 2-pak 190 sider 165
sider
Q6593A HP professionelt Inkjet-papir, mat, 200 ark/A4/210 x 297 mm
Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se
emballagen

Kompatible operativsystemer

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 eller nyere (kun
32-bit); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Mindste systemkrav

Windows: Windows 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86)- eller 64-bit (x64)-processor, 2 GB
ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port,
Internet Explorer. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86)- eller 64-bit
(x64)-processor, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer. Windows XP SP3 eller nyere
(kun 32-bit): enhver Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel
processor, 750 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 6
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 eller internet; USB

Medfølgende software

HP-printersoftware, HP-opdatering, køb forbrugsvarer online,
HP-fotokreationer

Printermål (B x D x H)

Minimum: 445 x 331 x 188 mm; Maksimum: 446 x 548 x 189 mm

Pakkemål (B x D x H)

491 x 225 x 393 mm

Webløsninger

HP Udskrivbart, sortering af udskrivbart indhold, der er tilgængeligt vha. en
tidsplan eller på forlangende; Scan til e-mail

Printervægt

6,22 kg

Pakkevægt

7,56 kg

RAM

Standard 64 MB DDR1; Maksimum 64 MB DDR1

Driftsmiljø

Temperatur: 5 til 40ºC, Luftfugtighed: 15% til 80% relativ luftfugtighed

Kopieringsindstillinger

Uafhængig kopiering: Faktisk størrelse; Tilpas til side; Brugerdefineret;
Id-kortkopi; Tosidet; Maksimalt antal kopier: Op til 20 kopier; Kopiopløsning,
farvetekst og grafik: 600 x 600 dpi; Ændring af størrelse ved kopiering: 25 til
400%

Harddiskplads

Temperatur: -40 til 60ºC, Luftfugtighed: 60 til 90 % RH

Lydforhold

Lydintensitet: 6,5 B(A); Lydtryk: 49,1 dB(A) (kladdeudskrivning)

Strøm

Krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Forbrug: 15 W (maksimal), 12,5 W (aktiv), 3,2 W (klar til at printe), 0,7 W
(dvale), 0,2 W (standby/slukket)
Strømforsyning, type: Intern

Certificeringer

CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47,
afsnit 15/ICES-003, nummer 4
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

UG071E HP 3 års servicepakke med ombytning næste dag til Officejet-printere
UG195E HP 3 års servicepakke med standardombytning til Officejet-printere.
(UG071E: Kun Østrig, De Baltiske lande, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet. UG195E: Alle
EMEA-lande).

Kopieringshastighed

Op til 6 kopier/min. sort ISO (A4), Op til 4 kopier/min. farve ISO (A4)

Scannerspecifikationer

Scannertype: Flatbed, ADF; Scanningsteknologi: CIS; Start af scanning:
Frontpanel, HP samlet skrivebordsklient, SD-kort, e-mail; Twain-version:
Version 1,9; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optisk
scanningsopløsning: Op til 1200 dpi

Scanningsfilformat

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF-komprimeret, PNG

Område, der kan scannes

Maksimal mediestørrelse: 216 x 297 mm; Maksimal mediestørrelse: 216 x 356
mm ADF

Bitdybde/gråtoneniveauer

24 bit/ 256

Fax

Ja, farve

Faxspecifikationer

Fax-hukommelse: Op til 99 sider; Fax-opløsning: Standard: Op til 300 x 300
dpi; Hurtigopkald: Op til 99 numre; Faxhastighed: 33,6 kbps

Medietyper

Papir (almindeligt, inkjet, foto), kuverter, transparenter, labels, kort, HP
Premium Media, overføringspapir, medier til kant.

Mediestørrelser

Understøttet A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); Brugerdefineret: 76
x 127 til 216 x 356 mm.

Mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 100 ark; Op til 40 kort Kort; Op til 30 ark fotopapir
Udskriftsbakkens kapacitet: Op til 30 ark, Op til 5 kuverter
Duplexudskrift: Automatisk (standard)
ADF: Standard, 35 ark.

Papirvægt

Understøttet: Bakke 1: 75 til 250 g/m²; Anbefalede: A4: 75 til 90 g/m²;
HP-kuverter: 75 til 90 g/m²; HP-kort: op til 200 g/m²; HP-fotopapir 10 x 15 cm:
op til 250 g/m²

Fodnoter

1 Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er på det samme netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Den

trådløse funktionalitet er kun kompatibel med 2,4 GHz-signaler. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. Der kræves muligvis også installation af applikationer eller software samt HP
ePrint-kontoregistrering. 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.; 2 Kræver trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse til printeren. Tjenester kræver registrering. Tilgængeligheden afhænger af land, sprog og aftaler og kan kræve en firmwareopgradering. HP
udskrivbare produkter er muligvis ikke til rådighed på alle printermodeller, og ikke alle applikationer kan indstilles til automatisk levering. Læs mere på www.hpconnected.com; 3 Brugen af HP direkte trådløs print kræver muligvis en app eller
driver. Læs mere på hp.com/go/wirelessprinting. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til printeren.; 4 Kræver separat download af HP All-in-One-fjernbetjeningsapplikation til din smartphone eller tablet-pc.
Mobilenheden kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Funktioner, der er styres af applikationen, kan variere afhængigt af mobilenhedens operativsystem. Scannings-/kopieringskontrol kræver, at både mobilenheden og
printeren er på samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Læs mere på http://www.hp.com/go/mobileapps; 5 HP's automatiske, trådløse tilslutning er muligvis ikke til rådighed for alle
systemkonfigurationer. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er kun kompatibel med routere på 2,4 GHz. Læs mere om kompatibilitet på hp.com/go/autowirelessconnect; 6
Højtydende originale HP 301XL-blækpatroner medfølger ikke (skal købes separat). Sammenligningen af lavere pris pr. side er baseret på den anslåede salgspris for en Original HP 301-blækpatron med standardkapacitet. De faktiske priser
kan afvige herfra.

http://www.hp.com/dk
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