Datablad

HP Officejet 7612 Wide Format
e-All-in-One
Markedsfør din forretning på dine betingelser med
lave omkostninger og flere forskellige formater.
Nå mere med denne
økonomiske, driftssikre HP
e-All-in-One. Udarbejd
marketingmateriale i
professionel kvalitet, lige fra
postkortstørrelse til A3+.
Scan, kopier og fax også, og
maksimer produktiviteten
med trådløst netværk og nem
mobiludskrivning.
1

2

Markedsfør din forretning med alsidig udskrivning i bredformat – men også kopiering, scanning
og fax.
● Udskriv med iøjnefaldende farver i formater, lige fra postkort til A3+, og nyd de mange muligheder
med brugervenlige kopierings-, scannings- og faxværktøjer.
● Få farveudskrifter i professionel kvalitet helt ned til 50 % billigere pr. side i forhold til laserprintere 3.
● Udskriv rammeløse brochurer, foldere og meget mere for mindre end et trykkeri.4
● Udskriv prisgunstigt med fire individuelle blæktanke, og brug XL-blækpatroner (ekstraudstyr) med
store kapacitet, når du udskriver meget.5

Få mere fra hånden - spar tid med en række funktioner, der forbedrer produktiviteten.
● Scan store dokumenter i formater op til A3 i en enkelt arbejdsgang med denne imponerende og
kompakte e-all-in-one.
● Får lange jobs til at udskrive sig selv med den automatiske dokumentfremfører og 250-arks
papirbakke.
Udskrivningshastighed: Op til 15 sider/min. sort ISO (A4);
Op til 8 sider/min. i farve ISO (A4)
Papirhåndtering: Automatisk tosidet udskrivning op til A3
Arbejdscyklus: Op til 12.000 sider (A4)
RMPV: 200 til 800 sider (udskrift)

● Forenkl arbejdsgange – få adgang til virksomhedsapps direkte fra den intuitive og brugervenlige
berøringsskærm.6
● e-all-in-one er designet til at kunne udskrive op til 800 sider om måneden – helt uden problemer.

Tilslut, udskriv, og bevar produktiviteten – både på kontoret og på farten2.
● Tilføj denne effektive printer til dit trådløse netværk, og del den med andre pc'er, der er konfigureret
til trådløs forbindelse.1
● Få fleksibilitet til at kunne udskrive stort set overalt – fra smartphones eller tablet-pc'er – med HP
ePrint.2
● Udskriv fra din trådløst aktiverede mobilenhed – uden et netværk – vha. Trådløse
Direkte-udskrivning.7
● Forbind denne alsidige printer til Ethernet-netværket, så andre små arbejdsgrupper også kan få
glæde af den.

Spar ressourcer uden at gå på kompromis med ydelsen.
● Spar på strøm uden at gå på kompromis med ydeevnen – denne enhed er ENERGY STAR®
2.0-mærket og vurderet EPEAT® Bronze.
● Spar op til 50% på papirudgifterne med automatisk tosidet udskrivning.
● Reduceret miljøpåvirkning – du kan nemt genbruge dine originale HP-blækpatroner gratis gennem
HP Planet Partners8.
● Spar op til 40 % energi – forudindstil e-all-in-one til at tænde eller slukke med indstillingerne
Tidsplan Til og Tidsplan Fra.9
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Tekniske specifikationer
Printteknologi

HP termisk inkjet

Funktioner

Print, kopiering, scanning, fax, web

Kassens indhold

G1X85A HP Officejet 7612 e-all-in-one; Printhovedmontage; HP 932
Officejet-blækpatron, sort (~400 sider); HP 933 Officejet-blækpatron, cyan; HP 933
Officejet-blækpatron, magenta; HP 933 Officejet-blækpatron, gul: kombineret
kapacitet (~330 sider); HP-tilbehør til tosidet udskrivning; Indkøbsvogn;
Strømkabel; CD-ROM; Installationsoversigt; Kom godt i gang. [Gennemsnit baseret
på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder samt vedvarende udskrivning. Den faktiske
ydelse varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre
faktorer. Du kan få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Printhastighed

Op til 15 sider/min. ISO sort (A4); Op til 8 sider/min. ISO farve (A4)
Enten efter første side eller efter første sæt af ISO-testsider. Få mere at vide på
hp.com/go/printerclaims

Standardtilslutningsmuligheder

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 1 USB-værtsport; 2 RJ-11 fax

Trådløs

Ja, indbygget WiFi 802.11 b/g/n; Udskrivning med Direkte Trådløs

Mulighed for mobil print

Apple AirPrint, HP e Print; Udskrivning med Direkte Trådløs

mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 250 ark; Op til 80 kort Kort; Op til 60 ark fotopapir
Kapacitet for udbakke: Op til 75 ark
Duplexudskrift: Automatisk

Forbrugsvarer

CN053AE Original HP 932XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 1.000
sider
CN054AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan Omkring 825 sider
CN055AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta Omkring 825
sider
CN056AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 825 sider
CN057AE Original HP 932-blækpatron, sort Omkring 400 sider
CR711AE HP 933XL Officejet-værdipakke, 75 ark/A4/210 x 297 mm
Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se
emballagen

Tid for levering af første side

På kun 15 sek. sort (A4, klar); På kun 19 sek. farve (A4, klar)

Normeret forbrug pr. måned:

Op til 12.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 800

Printersprog

HP PCL3 GUI, HP PCL3 Enhanced

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Ja (op til A3+); Understøttelse af direkte print:
Udskrivning med Direkte Trådløs; USB-udskrivning

Printområde

Udskriftsmarginer: Top: 3,3 mm (dupleks 16 mm); Bund: 3,3 mm (dupleks 16 mm);
Venstre: 3,3 mm; Højre: 3,3 mm

Software inkluderet

HP-printersoftware; Bing-bjælke til HP (indeholder HP Smart Print); Hjælp til HP
Officejet 7610-serien; Produktforbedringsundersøgelse til HP Officejet Pro
7610-serien; HP Update; Køb forbrugsvarer online; HP-fotokreationer

Udskriftsopløsning

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

Hukommelse

256 MB

medievægt

34 til 250 g/m²; HP Premium Plus Photo Paper (premium plus fotopapir) (300
g/m²) er også understøttet
Anbefalet gramvægt: 60 til 105 g/m².

Automatiske dokumentfremførers
kapacitet

Standard, 35 ark.

medietyper

Papir (almindeligt, inkjet, foto), konvolutter; Brochurepapir, kort (kartotek og
lykønskning)

Kopiindstillinger

Kopier; Størrelse; Kvalitet; Lysere/mørkere; Papirformat; Tilpas størrelse; Papirtype;
Tosidet; Id-kopi, samler; Marginskift; Udvidelse; Beskæring; Vis kopieksempel;
Største antal kopier: Op til 99 kopier: Kopiopløsning: Op til 600 x 1200 dpi

medieformater

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Kartotekskort A4; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm;
Konvolut C5; Konvolut C6; Konvolut DL;; special: 76 x 127 til 330 x 1118 mm
(tilpassede medier understøttes kun på Mac)

Kopihastighed

Op til 9 kopier/min. sort ISO (A4), Op til 6 kopier/min. farve ISO (A4)

Printermål (B x D x H)

617 x 505,1 x 297 mm

Scannerspecifikationer

Scannertype: Flatbed, ADF; Scanning - teknologi: CIS; Scan-inputmetoder: Scan:
Softwaredriver (Windows/Mac OS), frontpanel, TWAIN, WIA-baseret funktion;
Kopier: Softwaredriver (Windows/Mac OS), frontpanel, TWAIN, WIA-baseret
funktion; Scanlets: Scan til hukommelseskort, til e-mail, til pc og til PDF;
Twain-version: Version 1,9; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 297 x 432 mm;
Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 dpi

Pakkemål (B x D x H)

700 x 500 x 610 mm

Printervægt

17,6 kg

Pakkevægt

22,9 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 5 til 40°C, Luftfugtighed: 20% til 80% relativ luftfugtighed

Harddiskplads

Temperatur: -40 til 60°C, Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed
(ikke-kondenserende)

Lydforhold

Lydintensitet: 6,4 B(A); Akustisk lydtryk: 55 dB(A)

Strømforsyning

krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Forbrug: 27,7 watt (udskrivning); 20,87 watt (kopiering); 4,57 watt (klar); 1,89 watt
(dvale); 0,31 watt (slukket manuelt); 0,31 watt (slukket automatisk);

certificeringer

CISPR 22: 2005 +A1:2005/EN 55022: 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

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Garanti

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

UG070E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med ombytning næste dag til
Officejet-printere
UG194E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med almindelig ombytning til
Officejet-printere. (UG070E: Kun i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet. UG194E: Alle
EMEA-lande).

Bitdybde/gråtoneniveauer

24 bit/ 256

Område, der kan scannes

maksimal mediestørrelse: 297 x 432 mm; maksimal mediestørrelse: 216 x 356
mm ADF

digital sending

Standard: Scan til pc; Scan til hukommelsesenhed; Scan til e-mail

Scan-filformat

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)

Fax

Ja, farve

Fax - specifikationer

Fax-hukommelse: Op til 100 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203
x 196 dpi, 256 gråtoneniveauer; hurtigopkald: Op til 110 numre

Kontrolpanel

Kontrolpanel med en 6,75 cm stor berøringsskærm med farvegrafikdisplay (CGD);
LED-indikatorlys (WiFi-indikator); 6 knapper: (Start, venstre, højre, tilbage, hjælp,
annuller)

Kompatible operativsystemer

Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista
(32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit) SP3 eller senere; Mac OS X v10.6, OS X Lion,
OS X Mountain Lion; Linux (find flere oplysninger på
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimumskrav til system

Windows: Windows 8, Windows 7: Processor på 1 GHz og 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Microsoft Internet Explorer, cd-rom/dvd eller
internet, USB; Windows Vista; Processor på 800 MHz og 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Microsoft 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 harddisk, Microsoft Internet Explorer 6,
cd-rom/dvd eller Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1
GB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-rom eller internet, USB. Linux (du kan
finde flere oplysninger på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB ledig plads på
harddisken, cd-rom/dvd-rom eller internet, USB

1Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med routere på 2,4 GHz.

2Der kræves internetforbindelse til en HP-webkompatibel printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves

internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede dataplaner. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.

3Krav vedr. pris pr. side (CPP) er baseret på størstedelen af multipass farvelaser-AiO'er <€300 ekskl. moms pr. maj 2012. Find flere oplysninger på www.hp.com/eu/ojfacts. ISO-kapacitet med XL-patroner og løbende udskrivning; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Baseret på marketingmateriale udskrevet ved hjælp af produkter fra HP Color LaserJet CP2020/CM2320-serier og HP Officejet Pro-serier sammenlignet med gennemsnitlige detailpriser for oplag på op til 2.500 sider. De faktiske resultater kan afvige. Kilde: InfoTrends' undersøgelse af

udskrivningsomkostninger, juni 2011. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/printcosts.
5Medfølger ikke, skal købes separat.

6 Kræver internetforbindelse til printeren. Tjenester kræver registrering. Tilgængeligheden af apps afhænger af land, sprog og aftaler.

7Brugen af HP direkte trådløs kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet.

8Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i 47 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Find flere oplysninger på www.hp.com/recycle.

9Energibesparelserne er beregnet ud fra en antagelse om, at enheden er slukket 12 timer om dagen på hverdage og 48 timer i weekenden. Det reduceret energiforbrug sammenlignes med modellen for almindeligt daglig brug, der antager, at enheden er ‘slukket’ om natten og i

weekenden.
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