Datablad

HP Officejet Pro 8620
e-All-in-One printer
Sæt fart på virksomhedens succes – til en lavere pris pr. side i
forhold til farvelaserprintere.
1

Udskriv farver i professionel kvalitet
op til 50 % billigere pr. side end
med laserprintere med denne
produktive e-All-in-One til
virksomheder. Udskriv vha. den
store berøringsskærm, trådløst,
mens du er på farten eller via en
enhed, hvor nærfeltkommunikation
(NFC) understøttes
1

2,3,4

Få farveprint i professionel kvalitet helt ned til 50% billigere pr. side i forhold til
laserprintere 1.
● Udskriv kvalitetsdokumenter i farver, og spar op til 50 % pr. side i forhold til

laserprintere.1

● Udskriv professionelle dokumenter med klare, skarpe sorte og levende, holdbare farver

med originalt HP pigmentbaseret blæk.

Særlige karakteristika

● Du får arbejdet hurtigere gjort med en udskrivningshastighed på op til 21 sider/min. i

sort/hvid og 16,5 sider/min. i farver.

● Udskrivningshastighed: Op til 21 sider/min.
sort ISO (A4); Op til 16,5 sider/min. farve ISO
(A4)

● Fremstil tosidede foldere, foto til kant, imponerende brochurer samt andet

● Papirhåndtering: Dupleksudskrivning,
-scanning og -kopiering

Udskriv på kontoret eller på farten via en smartphone, tablet-pc eller bærbar pc.

● Arbejdscyklus: Op til 30.000 sider (A4)
● RMPV: 250 til 1500 sider (udskrift)

marketingmateriale.

● Udskriv ved hjælp af et enkelt tryk på en smartphone eller tablet-pc, hvor der

understøttes nærfeltkommunikation (NFC).4

● Udskriv trådløst fra din mobile enhed – det kræver hverken router eller adgang til et

lokalt netværk.2

● Med HP ePrint kan du let udskrive fra en smartphone, tablet-pc og bærbar pc, når du er

på farten.3

● Ved hjælp af 10/100 Ethernet-netværkstilslutning kan du dele udskrivningsværktøjer til

høj produktivitet med hele kontoret.

Få mere fra hånden med en række forretningsværktøjer, som forbedrer
produktiviteten.
● Tryk og svip på den store berøringsskærm for at få adgang til tidsbesparende

applikationer og håndtering af udskrivning, kopiering, scanning og fax.4

● Øg produktiviteten med hurtig dobbeltsideudskrivning, scanning og kopiering med

50-siders automatisk dokumentføder.

● Scan til e-mail, netværksmapper, og cloud – Stiopslag i Lightweight Directory Access

Protocol (LDAP) finder din e-mail-adresse.5

● Få store udskrivninger klaret uden bekymringer – op til 30.000 siders månedlig

arbejdscyklus.

HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One printer

Tekniske specifikationer
Funktioner

Print, kopiering, scanning, fax, web

Printhastighed

Op til 21 sider/min. ISO sort (A4); Op til 16,5 sider/min ISO farve (A4)
Efter første side; se http://www.hp.com/go/inkjetprinter for yderligere
oplysninger. Printhastigheden varierer afhængigt af dokumenttypen.

Udskriftsopløsning

Op til 1200 x 1200 optimeret dpi på almindeligt papir fra 600 x 600 input-dpi
Sort; Op til 4800 x 1200 optimeret dpi på HP Advanced Photo-papir og 1200 x
1200 dpi input farve

Printteknologi

HP termisk inkjet

Printområde

Udskriftsmargener: Top: 3,3 mm; Bund: 3,3 mm; Venstre: 3,3 mm; Højre: 3,3
mm; Maksimalt udskriftsområde: 209 x 349 mm

Printersprog

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Ja, op til 210 x 297 mm (A4)

Numre på printerpatroner

4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)

Mulighed for mobil print

HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS-kompatibel udskrivning;
Mopria-certificeret

Normeret forbrug pr. måned

Op til 30.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 250 til 1500 sider
(udskrivning)

Automatisk papirføler

Nej

Processorhastighed

600 MHz

Skærm

10,92 cm berøringsfølsom farveskærm med grafik

Understøtter multitasking

Ja

Tilslutning

Standard 1 Hi-speed-USB 2.0; 1 1USB; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 2
RJ-11-modemporte Ekstraudstyr Understøtter følgende eksterne
Jetdirect-servere; Kun udskrivning: HP Jetdirect en1700 ekstern printserver
(J7988G), HP Jetdirect en3700 ekstern printserver med hu-HUrtigt ethernet til
Hi-Speed-USB 2.0 tilbehør med netværksfunktion (J7942G), HP Jetdirect
ew2400 802.11b/g trådløs og hu-HUrtigt ethernet ekstern printserver (USB
2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
trådløs printserver (J8021A); Andet understøttede tilbehør: Apple AirPort
Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule

Netværksegenskaber
RAM
Printer – avancerede softwarefunktioner

Retning: Stående/liggende; Udskriv på begge sider: Ingen/vend langs den
lange kant/vend langs den korte kant; Sider pr. ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs.
N-up-udskrivning); Indstillinger for kvalitet: Kladde/normal/bedste; Farve:
Sort-hvid/farve; Genveje til udskrivning; Udskriv i gråtoner: Fra/gråtoner i høj
kvalitet/kun sort blæk; Sider pr. ark-layout: Højre, og derefter ned/ned, derefter
højre/venstre, derefter ned/ned, derefter venstre; Udskrivning uden ramme:
Fra/til; HP Real Life-teknologi: Fra/til; Bevar layout: Ja/nej; Brochure:
Ingen/brochure-venstreindbinding/brochure-højreindbinding; Sider, der skal
udskrives: Udskriv alle sider/udskriv kun ulige sider/udskriv kun lige sider;
Udskrivning med maksimal dpi: Nej/ja; Siderammer: Fra/til

Kopieringsindstillinger

Kassens indhold

A7F65A: HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; Automatisk HP-dupleksenhed;
HP 950-startblækpatron til OfficeJet, sort (~1.000 sider); HP
951-startblækpatron til OfficeJet, cyan; HP 951-startblækpatron til OfficeJet,
magenta; HP 951-startblækpatron til OfficeJet, gul: kombineret kapacitet
(~700 sider); Printersoftware og brugervejledning på cd-rom; Kom godt i gang;
Opsætningsplakat; Strømkabel; (Gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller
HP's testmetode og ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal sider varierer
betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Noget
af blækket fra den medfølgende blækpatron bruges til at starte printeren. Få
mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

Forbrugsvarer

A8Z70A HP Officejet Pro-bakke til 250 ark
CHP710 HP All-in-One-printerpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
CN045AE Original HP 950XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 2.300
sider
CN046AE Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan Omkring 1.500
sider
CN047AE Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta Omkring
1.500 sider
CN048AE Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 1.500
sider
CN049AE Original HP 950-blækpatron, sort Omkring 1.000 sider
CN050AE Original HP 951 Cyan-blækpatron Omkring 700 sider
CN051AE Original HP 951 Magenta-blækpatron Omkring 700 sider
CN052AE Original HP 951 Yellow-blækpatron Omkring 700 sider
CR712AE HP 951XL Officejet-værdipakke, 75 ark/A4/210 x 297 mm
Q6592A HP professionelt Inkjet-papir, mat, 100 ark/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP professionelt Inkjet-papir, mat, 200 ark/A4/210 x 297 mm
CN051AE Original HP 951 Magenta-blækpatron
CN052AE Original HP 951 Yellow-blækpatron
CR712AE HP 951XL Officejet-værdipakke, 75 ark/A4/210 x 297 mm
Q6592A HP professionelt Inkjet-papir, mat, 100 ark/A4/210 x 297 mm
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

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

Tilbehør

A8Z70A HP Officejet Pro-bakke til 250 ark

Standard 128 MB; Maksimum 128 MB

Kompatible operativsystemer

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* eller
senere (kun 32-bit): *Understøtter kun 32-bit; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8
eller v10.9; Linux (du kan finde flere oplysninger på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Mindste systemkrav

Windows: Windows 7, 8, 8,1: Processor på 1 GHz, 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller
internet, USB: Windows Vista: Processor på 800 MHz, 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller
internet, USB: Windows XP SP3 (kun 32-bit): Intel® Pentium® II, Celeron® eller
233 MHz-kompatibel processor, 750 MB ledig plads på harddisken, Internet
Explorer 6, cd-rom/dvd eller Internet, USB.
Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 eller v10.9: 1 GB ledig plads på harddisken;
Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; USB

Medfølgende software

HP-printersoftware, Google Toolbar, HP-opdatering, køb forsyninger på nettet

Printermål (B x D x H)

Minimum: 499,3 x 468,9 x 314 mm (med dupleksmodul installeret, foldet
udbakke); Maksimum: 499,3 x 647,5 x 314 mm (med dupleksmodul installeret,
udbakke forlænget til Legal)

Kopier; Dobbeltsidet; Lysere/mørkere, HP Reparation af kopi; ID-kopi; Tilpas;
Kvalitet; Papirstørrelse; Papirtype; Sætvis; Margenskift; Beskær; Kopier
eksempel; Valg af bakke; Forbedringer; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier;
Kopieringsopløsning: Op til 1200 x 600 dpi; Kopiopløsning, farvetekst og grafik:
Op til 1200 x 600 dpi; Ændring af størrelse ved kopiering: 25 til 400%

Kopieringshastighed

Op til 14 kopier/min. sort ISO (A4), Op til 13 kopier/min. farve ISO (A4)

Kopimaskine – avancerede
softwarefunktioner

Reparation af kopi – automatisk opretning og fjernelse af ramme på sort/hvid
kopi (kun flatbed)

Pakkemål (B x D x H)

569 x 377 x 518 mm

Scannertype: Flatbed, ADF; Scanningsteknologi: Contact Image Sensor (CIS);
Start af scanning: Scanning, kopiering og fax fra frontpanelet eller via
softwaren.; Twain-version: Version 1,9; Største scanningsformat (flatbed, ADF):
216 x 356 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 dpi

12,98 kg (med dupleksenhed)

Scannerspecifikationer

Printervægt
Pakkevægt

16,24 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 5 til 40ºC, Luftfugtighed: 25% til 75% relativ luftfugtighed

Harddiskplads

Temperatur: -40 til 60ºC, Luftfugtighed: Op til 90 % relativ luftfugtighed
(ikke-kondenserende) ved en temperatur på 60 ºC

Lydforhold

Lydintensitet: 6,9 B(A) (ved 22 sider/min.); Lydtryk: 64 dB(A) (kladdeudskrivning
med 22 sider/min.)

Strøm

Krav: Indgangsspænding: 100 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
Forbrug: 35 watt (maks.), 0,15 watt (manuel slukning), 6,80 watt (standby),
2,20 watt (dvale). Typisk elforbrug (TEC): 0,45 kWh/uge.
Strømforsyning, type: Indbygget universalstrømforsyning

Scanningsfilformat

Følgende filertyper understøttes i forbindelse med scanning: Bitmap (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Tekst
(.txt), TIFF (.tif)

Scanningshastighed

Op til 14 sider/min. (200 dpi, sort/hvid) Op til 13 sider/min. (200 dpi, farver)
(A4); dupleks: Op til 6 billeder/min. (200 dpi, sort/hvid), op til 6 billeder/min
(200 dpi, farve)

Område, der kan scannes

Maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm; Maksimal mediestørrelse: 215 x 355
mm ADF

Certificeringer

ENERGY STAR-mærket: Ja

Bitdybde/gråtoneniveauer

24 bit/ 256

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Digital forsendelse

Standard: Scan til e-mail; Fax arkiv til e-mail

Garanti

Fax

Ja, farve

Faxspecifikationer

Fax-hukommelse: Op til 100 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin:
203 x 196 dpi, 256 gråtoneniveauer; Hurtigopkald: Op til 99 numre;
Faxhastighed: 4 sek./side

Ét års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Tre års begrænset
HP-hardwaregaranti efter registrering inden for 60 dage efter købet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- og supportmulighederne varierer
afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

Service og support

Avancerede faxegenskaber

Digital fax – Fax til Mac/Fax til pc fås til Windows and Macintosh (Gå ind på:
http://www.hp.com/support for at hente den nyeste software.)

Medietyper

Almindeligt papir, HP Bright White-papir, HP Premium Presentation-papir, mat,
HP Premium Plus Photo Paper, HP Advanced Photo Paper, HP Everyday blankt
fotopapir, andet fotopapir, andre lykønskningskort, HP Professional Inkjet-papir
180 g blankt/mat, andet brochurepapir

UG199E – HP 3 års servicepakke med standardombytning til Officejet
Pro-printere
UG076E – HP 3 års servicepakke med ombytning næste dag til Officejet
Pro-printere (UG199E: Alle EMEA-lande. UG076E: Kun i Østrig, De baltiske
lande, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland,
Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet,
Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet).

Mediestørrelser

Understøttet A4; A5; A6; B5 (JIS); Konvolut (DL, C5, C6); Brugerdefineret: 76,2 x
127 til 215,9 x 355,6 mm

Mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 250 ark; Op til 80 kort Kort; Op til 100 ark fotopapir
Udskriftsbakkens kapacitet: Op til 150 ark, Op til 25 kuverter
Duplexudskrift: Automatisk (standard)
ADF: Standard, 50 ark.

Papirvægt

Understøttet: Bakke 1: 60 til 105 g/m² (almindeligt papir); 220 til 280 g/m²
(foto); 75 til 90 g/m² (konvolutter); 163 til 200 g/m² (kort); Anbefalede: 60 til
105 g/m² (almindeligt papir); 220 til 280 g/m² (foto); 75 til 90 g/m²
(konvolutter); 163 til 200 g/m² (kort)

Printerstyring

HP Web Jetadmin; Integreret webserver

Sikkerhedsstyring

Firewallkonfiguration for enheden; Kontrolpanellås; Adgangskodebeskyttet
EWS, SSL/TLS (HTTPS)

Fodnoter

1 pris pr. side sammenligner de fleste farvelaser-MFP'er til under € 400 ekskl. moms, august 2013. Du kan få mere at vide på www.hp.com/officejet. OJ Pro ISO-kapacitet med XL-patroner, baseret på uafbrudt udskrivning; gå ind på

www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Mobilenheden skal være tilsluttet direkte til printerens trådløse netværk før udskrivning. Der kræves muligvis også en applikation eller driver afhængigt af mobilenheden. Den trådløse ydeevne
afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra adgangspunktet i printeren.; 3 I den kompatible enheds officielle app-store kan du se, om overførsel er mulig. Kræver internetforbindelse til en HP ePrint-kompatibel printer. Printeren kræver
ePrint-kontoregistrering. App eller software er muligvis påkrævet. Trådløs brug er kun kompatibel med 2,4-GHz-signaler. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Brug via trådløst bredbånd forudsætter, at der tegnes en
separat servicekontrakt for mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos din udbyder. Du kan få mere at vide på hpconnected.co,.; 4 Mobilenhed skal understøtte udskrivning ved hjælp af
nærfeltskommunikation. Læs mere på hp.com/go/mobileprinting.; 5 Kræver trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse til printeren. Tjenester kræver registrering. Mulighederne for udskrivning afhænger af land, sprog og aftaler og kan
kræve en firmwareopgradering. Ikke alle Udskrivbare kan indstilles til automatisk levering og ikke til alle modeller. Få mere at vide på hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.

http://www.hp.com/dk
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