Datablad

HP Officejet Pro 8610
e-All-in-One skrivare
Driv ditt företag med framgång – till en lägre sidkostnad än
med färglaser.
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Skriv ut i färg med professionell
kvalitet för upp till 50 % lägre
sidkostnad än med laser med
denna högproduktiva e-all-in-one
för företag. Skriv ut från den stora
pekskärmen, via ditt trådlösa
nätverk eller direkt från mobila
enheter med HP ePrint.
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Skriv ut proffsiga färgdokument med upp till 50 % lägre sidkostnad än med laser.1
● Skriv ut färgdokument med hög kvalitet till en sidkostnad som är upp till 50 % lägre än

med laserskrivare.1

● Skriv ut proffsiga dokument med tydliga, skarpa svarta nyanser och levande, hållbara

färger med hjälp av äkta HP-pigmentbläck.

Höjdpunkter
● Utskriftshastighet: Upp till 19 sid/min ISO
svart (A4); Upp till 16,5 sid/min ISO färg (A4)
● Pappershantering: dubbelsidig utskrift

● Få jobbet gjort snabbt med utskriftshastigheter på upp till 19 sid/min i svartvitt, 14,5

sid/min i färg.

● Ta fram dubbelsidiga flygblad, utfallande foton, imponerande broschyrer och annat

marknadsmaterial.

● Kapacitet: Upp till 30 000 sidor (A4)

Skriv ut från kontoret eller på resande fot via din smartphone, surfplatta eller
notebook-dator.

● RMPV: 250 till 1500 sidor (utskrift)

● Skriv ut trådlöst från din mobila enhet – varken router eller åtkomst till ett lokalt nätverk

behövs.2

● Skriv enkelt ut från din smartphone, surfplatta och notebook-dator när du är på rörlig

fot, med HP ePrint.3

● Skriv ut dokument, e-postmeddelanden, foton och mycket annat när det passar.
● Dela utskriftsverktyg för hög produktivitet över hela kontoret med 10/100

Ethernet-anslutning.

Få mer gjort med en rad produktivitetshöjande företagsverktyg.
● Tryck och svep på pekskärmen för att komma åt tidsbesparande program och hantera

utskrifter, kopiering, skanning och fax.4

● Öka produktiviteten med snabb dubbelsidig utskrift och 350-arks automatisk

dokumentmatare.

● Skanna till e-post, nätverksmappar och molnet – din e-postdestination lokaliseras med

hjälp av Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-katalogsökning.5

● Hantera tryggt stora utskriftsvolymer – en kapacitet på upp till 30 000 sidor per månad.

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One skrivare

Tekniska specifikationer
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna, fax, webb

Utskriftshastighet

Upp t 19 sid/min ISO svart (A4); Upp t 14,5 sid/min ISO färg (A4)
Efter första sidan; gå till http://www.hp.com/go/inkjetprinter om du vill veta
mer. Utskriftshastigheten kan variera beroende på utskriftstyp.

Utskriftsupplösning

Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi på vanligt papper från
600 x 600 original-dpi Svart; Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi på HP
Advanced fotopapper från 1200 x 1200 original-dpi färg

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 3,3 mm; Underkant: 3,3 mm; Vänster: 3,3 mm;
Höger: 3,3 mm; Största utskriftsområde: 209 x 349 mm

Skrivarspråk

HP PCL3 GUI, utökat HP PCL 3

Utskriftsfunktioner

Kantfri utskrift: Ja, upp till 210 x 297 mm (A4)

Bläckpatronsnummer

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

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint, Apple AirPrint ™, Android OS Enablement-utskrift; Mopria-certifierad

Kapacitet per månad

Upp t 30000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 250 till 1500
sidor (utskrift)

Automatisk papperssensor

Nej

Processorhastighet

600 MHz

Bildskärm

6,75 cm CGD (färggrafikskärm), pekskärm

Stöd för flerprogramskörning

Ja

Anslutning

Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 värd-USB; 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n;
2 RJ-11-modemportar 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 Time
Capsule

Nätverksfunktioner

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

Minne

Standard 128 MB; Högst 128 MB

Smarta funktioner i skrivarprogrammet

Orientering: Stående/Liggande; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd längs
långsidan/Vänd längs kortsidan; Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. utskrift av
flera sidor på samma ark); Kvalitetsinställningar: Utkast/Normal/Bästa; Färg:
Svartvitt/Färg; Kortkommandon för utskrifter; Skriv ut i gråskala: Av/Gråskala
med hög kvalitet/Endast svart bläck; Layout för sidor per ark: Höger sedan
nedåt/Nedåt sedan höger/Vänster sedan nedåt/Nedåt sedan vänster;
Utfallande utskrift: På/Av; HP Real Life Technologies: Av/På; Behåll layout:
Ja/Nej Häfte: Ingen/Vänster häftesbindning/Höger häftesbindning; Sidor som
ska skrivas ut: Skriv ut alla sidor/Endast udda sidor/Endast jämna sidor; Skriv ut
med maximal dpi; Nej/Ja; Sidramar: Av/På

Kopiatorinställningar

Kopior; Dubbelsidigt; Ljusare/mörkare; HP kopieringskorrigering; ID-kopia;
Ändra storlek; Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera;
Marginalförskjutning; Beskär; Förhandsgranska kopia; Val av fack;
Förbättringar; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning:
Upp till 1200 x 600 dpi; Kopieringsupplösning, färg, text och grafik: Upp till
1200 x 600 dpi; Ändring av kopieringsstorlek: 25 till 400 %

Kopieringshastighet

Upp t 13 kop/min svart ISO (A4), Upp till 11 kop/min färg ISO (A4)

Smarta funktioner i kopiatorprogrammet

Kopiera enkelt ett dubbelsidigt ID-kort till samma sida med funktionen för
ID-kopiering.

Skannerspecifikationer

Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Skanningsteknik: Contact
Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Skanna, kopiera och
faxa från frontpanelen, eller från programvaran; Twain-version: Version 1.9;
Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 280 mm; Optisk
skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi

Medföljer

A7F64A: HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; HP automatisk dubbelsidig
utskrift; HP 950 Setup svart Officejet bläckpatron (~1 000 sidor); HP 951 Setup
cyan OfficeJet bläckpatron; HP 951 Setup magenta OfficeJet bläckpatron; HP
951 Setup gul OfficeJet bläckpatron: sammanlagd kapacitet (~700 sidor);
Skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM; Startguide;
Installationsanvisningar; Strömkabel; (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. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)

Förbrukningsartiklar

A8Z70A HP Officejet Pro 250 pappersfack
CHP710 HP All-in-One utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CN045AE HP 950XL svart original bläckpatron med hög kapacitet
~2 300 sidor
CN046AE HP 951XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet
~1 500 sidor
CN047AE HP 951XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet
~1 500 sidor
CN048AE HP 951XL gul original bläckpatron med hög kapacitet
~1 500 sidor
CN049AE HP 950 svart original bläckpatron
~1 000 sidor
CN050AE HP 951 cyan original bläckpatron ~700 sidor
CN051AE HP 951 magenta original bläckpatron ~700 sidor
CN052AE HP 951 gul original bläckpatron ~700 sidor
CR712AE HP 951XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm
Q6592A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare - 100 ark/A4/210
x 297 mm
Q6593A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x
297 mm
CN051AE HP 951 magenta original bläckpatron
CN052AE HP 951 gul original bläckpatron
CR712AE HP 951XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm
Q6592A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare - 100 ark/A4/210
x 297 mm
Q6593A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x
297 mm
För mer information om antal sidor/patron, besök
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen

Tillbehör

A8Z70A HP Officejet Pro 250 pappersfack

Kompatibla operativsystem

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* eller
senare (endast 32-bitars): *Stöder endast 32-bitars; Mac OS X v10.6, v10.7,
v10.8 eller v10.9; Linux (för mer information, se
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Lägsta systemkrav

Windows: Windows 7, 8, 8.1: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller
Internet, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller
Internet, USB; Windows XP SP3 (endast 32-bitars): Intel® Pentium® II-,
Celeron®- eller kompatibel 233 MHz-processor, 750 MB ledigt
hårddiskutrymme, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD eller Internet, USB.
Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 eller v10.9: 1 GB tillgängligt
hårddiskutrymme; CD-ROM/DVD eller Internet-anslutning; USB

Medföljande program

HP:s skrivarprogramvara, Google Verktygsfält, HP Uppdatering, Köp tillbehör
online

Skrivarens mått (B x D x H)

Lägsta: 499,3 x 468,9 x 300,5 mm (med duplexenhet installerad,
utmatningsfacket uppfällt); Högst: 499,3 x 647,5 x 300,5 mm (med
duplexenhet installerad, utmatningsfacket i läget Legal)

Emballagets yttermått (B x D x H)

569 x 377 x 492 mm

Skrivarens vikt

11,9 kg (med duplexenhet)

Filformat för skanning

Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)

Skanningshastighet

Upp till 5,5 sid/min (200 sid/min, svartvitt); upp till 5,5 sid/min (200 dpi, färg)
(A4)

Vikt inklusive emballage

15,16 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 5 till 40 ºC, Luftfuktighet: 25 till 75 % relativ luftfuktighet

Skanningsbar yta

Största medieformat: 216 x 280 mm; Största medieformat: 215 x 355 mm
ADF

Informationslagring

Temperatur: -40 till 60 ºC, Luftfuktighet: Upp till 90 % relativ luftfuktighet
(icke-kondenserande) vid 60 ºC

Bitdjup/gråskalenivåer

24-bitars/ 256

Akustik

Digital sändning

Standard: Skanna till e-post; Faxarkiv till e-post

Ljudeffekt: 6,9 B(A) (utskrift med 20 sid/min); Ljudtryck: 64 dB(A)
(utkastutskrift med 20 sid/min)

Faxa

Ja, färg

Strömförsörjning

Faxspecifikationer

Faxminne: Upp t 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x
196 dpi, 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 99 nummer;
Faxhastighet: 4 sekunder/sida

Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Energiförbrukning: 29 W max, 0,15 W (manuellt avstängd), 6,40 W (standby),
2,10 W (strömsparläge). Typisk elförbrukning (TEC): 0,42 kWh/vecka.
Nätaggregatstyp: Inbyggd internationell nätadapter

Fax, smarta programfunktioner

Digital fax - Faxa till Mac/Faxa till PC är tillgängligt med Windows och
Macintosh (Gå till: http://www.hp.com/support för att hämta den senaste
programvaran.)

Certifikat

WW PSU: FCC rubrik 47 CFR avsnitt 15 klass B (USA), ICES (Kanada)
ENERGY STAR-kvalificerad: Ja

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Medietyper

Vanligt papper, HP Bright White-papper, HP Premium matt
presentationspapper, HP Premium Plus fotopapper, HP Advanced fotopapper,
HP Everyday glättat fotopapper, annat fotopapper, andra gratulationskort, HP
Professional glättat/matt bläckstrålepapper 180 g, annat broschyrpapper

Garanti

Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad
HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativen varierar
beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Mediestorlekar

Kompatibla A4; A5; A6; B5(JIS); Kuvert (DL, C5, C6); Eget: 76,2 x 127 till 215,9 x
355,6 mm

Service och support

Mediekapacitet

Inmatningskapacitet: Upp till 250 ark; Upp till 80 kort Kort; Upp till 100 ark
fotopapper
Utmatningskapacitet: Upp till 150 ark, Upp till 25 kuvert
Duplexutskrift: Automatisk (standard)
ADF: Standard, 35 ark

UG199E - HP 3 års Care Pack med standardutbyte för Officejet Pro-skrivare
UG076E - HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för Officejet Pro-skrivare
(UG199E: Alla EMEA-länder. UG076E: Endast Baltikum, Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien,
Tyskland, Ungern och Österrike).

Pappersvikt

Kompatibla: Fack 1: 60 till 105 g/m² (vanligt papper); 220 till 280 g/m² (foto);
75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort); Rekommenderade: 60 till 105
g/m² (vanligt papper); 220 till 280 g/m² (foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till
200 g/m² (kort)

Skrivarhantering

HP Web Jetadmin; Inbyggd webbserver

Säkerhetshantering

Brandväggskonfiguration för enheten; Kontrollpanellås; Lösenordsskyddad
EWS, SSL/TLS (HTTPS)

Fotnoter

1 Sidkostnaden avser en jämförelse av majoriteten av alla färglaser-MFP < 400 Euro exkl. moms i augusti 2013. Mer information finns på www.hp.com/ officejet. Sidkostnaden för OJ Pro är baserad på ISO-resultat med patroner med högsta

kapacitet vid kontinuerlig utskrift; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Du måste ansluta den mobila enheten direkt till skrivarens trådlösa nätverk innan du skriver ut. 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.; 3 Gå till din kompatibla enhets officiella appbutik för att se vad som finns tillgängligt för hämtning. Kräver en
internetanslutning 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. Läs mer på
hpconnected.com.; 4 Kräver en trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till utskrivbart material varierar beroende på land, språk och avtal och kan kräva en uppgradering av
den fasta programvaran. Det är inte allt utskrivbart material som kan ställas in för automatisk leverans, och inte för alla modeller av skrivare. Mer information finns på hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.; 5 Kräver en trådlös
åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras på hpconnected.com. Tillgängligheten varierar beroende på land, språk och avtal.

http://www.hp.com/se
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