Dataark

HP Officejet 4630
e-All-in-One-skriver
Gled deg over kraftig e-All-in-One-ytelse og gi
produktiviteten et løft på hjemmekontoret og på farten.

Håndter hjemmekontorprosjekter
raskt og enkelt med denne kraftige
og trådløse e-All-in-One-enheten.
Skriv ut fotografier i
laboratoriekvalitet og profesjonelle,
tosidige dokumenter hjemme eller
fra en mobil enhet, og skann,
kopier eller faks flersiders
dokumenter håndfritt.

Skriv ut, skann, kopier og faks med denne høyproduktive e-All-in-One-enheten med
innebygd ADM.
● Legg i bunker med papir for faksing, skanning eller kopiering ved å bruke den innebygde

automatiske dokumentmateren som tar 35 ark.

● Få resultater med profesjonelt utseende – skriv ut fotografier uten kanter i

laboratoriekvalitet og laserskarpe dokumenter.

● Spar tid og papir med automatisk tosidig utskrift og kopiering.
● Få nyheter, underholdning og mer levert direkte til skriveren med HP Utskrivbart.2

Skriv ut slik det passer best for deg – fra smarttelefon, nettbrett eller PC.1
● Skriv ut trådløst fra mobile enheter hjemme eller på farten.1

Hovedpunkter

● Utskrift fra enheten eller trådløst – selv uten et trådløst nettverk.3

● Utskriftshastighet (ISO): Opptil 8,8 spm
s-hv ISO (A4); Opptil 5,2 spm farger ISO (A4)

● Administrer e-All-in-One-enheten fra smarttelefonen eller nettbrettet ved å bruke HP

● Papirhåndtering: 35-arks automatisk
dokumentmater (ADM), automatisk tosidig

● Enkel konfigurering og drift med automatisk trådløs tilkobling.5

All-in-One Remote-appen.4

● Faksfunksjon: Ja

Styr kostnader og spar uten at det går på bekostning av ytelsen – få rimelig utskrift
og kopiering.

● Kapasitet: Opptil 1000 sider

● Skriv ut og kopier mer for mindre med XL-blekkpatroner med høy kapasitet (tillegg) og

praktiske kombinasjonspakker fra HP.6

● Skriv ut og kopier svart tekst i laserkvalitet og livaktig fargegrafikk med rimelige

HP-blekkpatroner.

● Spar strøm og spar penger – denne ENERGY STAR®-kvalifiserte e-All-in-One-enheten

oppfyller strenge retningslinjer for energieffektivitet.

HP Officejet 4630 e-All-in-One-skriver

Tekniske spesifikasjoner
Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann, faks

Utskriftshastighet

Opptil 21 spm kladd svart (A4); Opptil 17 spm kladd farger (A4);
Opptil 8,8 spm ISO svart (A4); Opptil 5,2 spm ISO farger (A4)

Utskriftsoppløsning

Opptil 1200 x 600 gjengitte dpi (ved utskrift fra en datamaskin) Svart; Opptil
4800 x 1200 optimerte dpi i farger (ved utskrift fra en datamaskin på utvalgt
HP-fotopapir og 1200 inngående dpi) farger

Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 3,0 mm; Bunn: 12,7 mm; Venstre: 3,0 mm; Høyre: 3,0
mm; Maksimalt utskriftsområde: 209,9 x 349,6 mm

Utskriftsspråk

HP PCL3 GUI

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Ja (opp til 210 x 297 mm)

Patron-/kassettnummer

2 (1 hver av svart og trefargers)

Mobil utskriftsfunksjon

Har Trådløst direkte og mulighet for lokal WiFi-tilkobling for å aktivere mobil
utskrift via HP ePrint, Apple AirPrint™ samt andre løsninger. Støtter utskrift fra
de fleste smarttelefoner og nettbrett med disse operativsystemene: Android,
iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT.

Innhold i esken

B4L03B: HP Officejet 4630 e-All-in-One; HP 301 svart blekkpatron; HP 301
trefargers blekkpatron; strømledning; telefonledning; USB-kabel;
programvare-CD; installeringshåndbok

Rekvisita

CH561EE HP 301 svart original blekkpatron ~190 sider
CH562EE HP 301 trefargers original blekkpatron ~165 sider
CH563EE HP 301XL høy kapasitet svart original blekkpatron ~480 sider
CH564EE HP 301XL høy kapasitet trefargers original blekkpatron ~330 sider
CHP710 HP All-in-One-utskriftspapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
CR340EE HP 301 2-pakning svart/trefargers originale blekkpatroner 190 sider
165 sider
Q6593A HP Professional matt papir for blekk – 200 ark/A4/210 x 297 mm
For informasjon om sideytelse kan du besøke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen

Kompatible operativsystemer

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 eller høyere (bare
32-bits); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Minstekrav til systemet

Windows: Windows 8, 7: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 2 GB
ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port,
Internet Explorer. Windows Vista: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64)
prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows XP SP3 eller høyere
(bare 32-bits): Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz-kompatibel
prosessor, 750 MB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 6
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™-prosessor; 1
GB ledig harddiskplass; CD-ROM/DVD eller Internett; USB

Medfølgende programvare

HP-skriverprogramvare, HP Oppdatering, Kjøp rekvisita på Internett, HP Photo
Creations

Månedlig kapasitet

Opptil 1000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 150 til 600 (utskrift); 20
til 100 (skanning)

Automatisk papirsensor

Ja

Prosessorhastighet

360 MHz

Skjerm

5 cm monokrom LCD m/høy oppløsning

Fleroppgavekjøring støttes

Nei

Trådløs funksjon

Ja

Tilkobling

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

Nettverksmuligheter

Innebygd trådløst 802.11b/g/n

Skrivermål (B x D x H)

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

Administrasjon av mobile enheter

HP Printer Control-appen skanner direkte til mobil enhet, sjekker
rekvisitastatus og laster opp skanninger til skyen og e-post. Støttes av Apple®
iPhone® eller iPad® og mobile Android-enheter.

Pakningsstørrelse (B x D x H)

491 x 225 x 393 mm

Skrivervekt

6,22 kg
7,56 kg

HP Utskrivbart, et utvalg av utskrivbart innhold som er tilgjengelig via en
tidsplan eller ved behov; Skann til e-post

Pakningsvekt

Nettløsninger

Driftsmiljø

Temperatur: 5 til 40 °C, Fuktighet: 15 til 80 % RF

Datalagring

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

Akustisk

Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A); Akustisk trykkemisjon: 49,1 dB(A)
(utkastutskrift)

Strøm

Krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Forbruk: 15 watt maksimum, 12,5 watt (aktiv), 3,2 watt (klar), 0,7 watt
(hvilemodus), 0,2 watt (ventemodus/av)
Type strømforsyning: Intern

Minne

Standard 64 MB DDR1; Maksimum 64 MB DDR1

Kopimaskininnstillinger

Frittstående kopiering: Faktisk størrelse; Tilpass til siden; Egendefinert;
ID-kortkopi; Tosidig; Største antall eksemplarer: Opptil 20 kopier;
Kopieringsoppløsning, fargetekst og -grafikk: 600 x 600 dpi; Endring av
kopistørrelse: 25 til 400 %

Kopieringshastighet

Opptil 6 kpm svart ISO (A4), Opptil 4 kpm farger ISO (A4)

Skannerspesifikasjoner

Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder:
Frontpanel, HP Unified Desktop Client, SD-kort, e-post; Twain-versjon: Versjon
1.9; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 297 mm; Optisk
skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi

Sertifiseringer

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, Part
15/ICES-003, Issue 4
ENERGY STAR-kvalifisert: Ja

Skannefilformat

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF Komprimert, PNG

Produsert i Kina

Største mediestørrelse: 216 x 297 mm; Største mediestørrelse: 216 x 356 mm
ADM

Opprinnelsesland

Område som kan skannes

Garanti

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

Bitdybde/gråtonenivåer

24-bits/ 256

Faksing

Ja, farger

Service og kundestøtte

Spesifikasjoner for faks

Faksminne: Opptil 99 sider; Faksoppløsning: Standard: Opptil 300 x 300 dpi;
Hurtigoppringing: Opptil 99 numre; Fakshastighet: 33,6 kbps

Medietyper

Papir (vanlig, blekkskriver, foto), konvolutter, transparenter, etiketter, kort, HP
Premium-medier, motivoverføringspapir, medier uten kantlinje

UG071E HP 3 år Care Pack m/utskifting neste dag for Officejet-skrivere
UG195E HP 3 år Care Pack m/standard utskifting for Officejet-skrivere.
(UG071E: Bare Østerrike, Baltikum, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits,
Storbritannia, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia. UG195E: Alle
EMEA-land).

Mediestørrelser

Støttet 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); Tilpasset: 76 x 127 til 216 x
356 mm

Mediehåndtering

Papirkapasitet: Opptil 100 ark; Opptil 40 kort Kort; Opptil 30 ark fotopapir
Utskuffkapasitet: Opptil 30 ark, Inntil 5 konvolutter
Dobbeltsidig utskrift: Automatisk (standard)
ADM: Standard, 35 ark

Papirvekt

Støttet: Skuff 1: 75 til 250 g/m²; Anbefalt: A4: 75 til 90 g/m²; HP-konvolutter:
75 til 90 g/m²; HP-kort: opptil 200 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopapir: opptil 250
g/m²

Fotnoter

1 Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibelt

med 2,4 GHz. Fjernutskrift krever en Internett-tilkobling til en webtilkoblet HP-skriver. App eller programvare og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen
tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se http://www.hp.com/go/mobileprinting for flere detaljer.; 2 Krever et trådløst tilgangspunkt og en
Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester krever registrering. Tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler, og kan kreve en fastvareoppgradering. HP Utskrivbart er kanskje ikke tilgjengelig på alle skrivermodeller, og ikke alle apper
kan konfigureres for automatisk levering. Se hpconnected.com for detaljer; 3 En app eller driver kan kreves for å bruke HP Trådløst direkte. Se hp.com/go/wirelessprinting for å få mer informasjon. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske
miljøet og avstanden fra skriveren.; 4 Krever separat nedlasting av HP All-in-One Remote-appen til smarttelefonen eller nettbrettet. Mobil enhet krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tilkobling. Funksjonene som styres av appen, kan
variere etter operativsystemet på den mobile enheten. Styring av skanning/kopiering krever at mobil enhet og skriver er i samme trådløse nettverk, eller bruk av Trådløst direkte-tilkobling til skriver. Se http://www.hp.com/go/mobileapps
for flere detaljer; 5 HP Auto Wireless Connect er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med rutere på 2,4
GHz. Se hp.com/go/autowirelessconnect for informasjon om kompatibilitet.; 6 Originale HP 301XL-blekkpatroner med høy kapasitet er ikke inkludert (må kjøpes separat). Lavere pris per side-sammenligningen er basert på anslått
utsalgspris for original HP 301-blekkpatron med standardkapasitet. Faktiske priser kan variere.
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