Dataark

HP Officejet 7612 bredformat
e-All-in-One
Markedsfør bedriften på dine vilkår med rimelig
allsidighet i bredformat.
Gjør mer med denne rimelige
og pålitelige HP
e-All-in-One-enheten. Lag
markedsføringsmateriell i
profesjonell kvalitet, fra
postkortstørrelse tilA3+.
Skann, kopier og faks også, og
maksimer produktiviteten
med trådløst nettverk og
enkel mobil utskrift.
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Markedsfør bedriften med allsidig utskrift i bredformat – og kopier, skann og faks.
● Skriv ut slående farger i størrelser fra postkort til A3+, og gled deg over allsidigheten ved
brukervennlige verktøy for kopiering, skanning og faksing.
● Skriv ut profesjonelle fargedokumenter for opptil 50 % lavere pris per side enn med lasere.3
● Lag brosjyrer uten kantlinjer, løpesedler, brosjyrer og annet for mindre enn et trykkeri.4
● Skriv ut rimelig med fire separate blekkpatroner – ekstra høykapasitets XL-blekkpatroner tilgjengelig
for hyppig utskrift.5

Få gjort mer – spar tid med produktivitetsøkende funksjoner.
● Skann store dokumenter opp til A3-format i ett enkelt gjennomløp med denne imponerende og
kompakte e-All-in-One-enheten.
● La lange jobber skrives uovervåket med den automatiske dokumentmateren og 250-arks papirskuff.
● Forenkle prosesser – tilgang forretnings-apper direkte fra den intuitive og brukervennlige
berøringsskjermen.6
Hastighet: Opptil 15 spm s-hv ISO (A4); Opptil 8 spm farger
ISO (A4)
Papirhåndtering: Automatisk tosidig utskrift opp til A3
Kapasitet: Opptil 12 000 sider (A4)
RMPV: 200 til 800 sider (utskrift)

● Gled deg over problemfri ytelse fra en e-All-in-One som er konstruert for volumer på opptil 800 sider
per måned.

Koble til, skriv ut og vær produktiv – på kontoret eller på farten2.
● Legg til denne skriveren med høy ytelse i det trådløse nettverket, og del med andre PCer som er
aktivert for trådløst.1
● Gled deg over fleksibiliteten ved å kunne skrive ut fra smarttelefoner eller nettbrett fra nesten hvor
som helst med HP ePrint.2
● Skriv ut fra trådløst-aktiverte mobile enheter – uten et nettverk – med Trådløst direkte-utskrift.7
● Del ytelsen i små arbeidsgrupper ved å legge til denne allsidige skriveren i Ethernet-nettverket.

Spar ressurser uten at det går på bekostning av ytelsen.
● Spar strøm uten at det går på bekostning av ytelsen – denne enheten er ENERGY STAR® 2.0
-kvalifisert og rangert med EPEAT® Bronze.
● Spar opptil 50 % på papirkostnadene med automatisk tosidig utskrift.
● Reduser skadelig miljøpåvirkning – resirkuler originale HP-blekkpatroner enkelt og gratis via HP
Planet Partners.8
● Spar opptil 40 % strøm – forhåndsinnstill denne e-All-in-One-enheten til å slås på eller av med
Tidsplan på og Tidsplan av.9
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Tekniske data
Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann, faks, web

Utskriftshastighet

Opptil 15 spm ISO svart (A4); Opptil 8 spm ISO farger (A4)
Enten etter første side eller etter første sett med ISO-testsider. Mer informasjon på
hp.com/go/printerclaims

Standard tilkoplingsmuligheter

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 1 USB-vertsport; 2 RJ-11 faks

Trådløs funksjon

Ja, innebygd WiFi 802.11 b/g/n; Trådløst direkte-utskrift

Mobil utskriftsfunksjon

Apple AirPrint, HP e Print; Trådløst direkte-utskrift

mediehåndtering

Papirkapasitet: Opptil 250 ark; Opptil 80 kort Kort; Opptil 60 ark fotopapir
Utskuffkapasitet: Opptil 75 ark
Dobbeltsidig utskrift: Automatisk

Første side ut, tid

Så raskt som 15 sek svart (A4, klar); Så raskt som 19 sek farger (A4, klar)

Månedlig kapasitet

Opptil 12 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 800

Utskriftsspråk

HP PCL3 GUI, HP PCL3 Enhanced

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Ja (opp til A3+); Direkte utskrift støttes: Trådløst
direkte-utskrift; USB-utskrift

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 3,3 mm (dupleks 16 mm); Bunn: 3,3 mm (dupleks 16 mm);
Venstre: 3,3 mm; Høyre: 3,3 mm

Utskriftsoppløsning

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

Minne

256 MB

Kapasitet for automatisk
dokumentmater

Standard, 35 ark

Kopieringsinnstillinger

Kopier; Størrelse; Kvalitet; Lysere/mørkere; Papirstørrelse; Endre størrelse;
Papirtype; Tosidig; ID-kopi, Sorter; Margforskyvning; Forbedring; Beskjær;
Forhåndsvis kopi; Maksimalt antall kopier: Opptil 99 kopier: Kopieringsoppløsning:
Opptil 600 x 1200 dpi

Kopieringshastighet

Opptil 9 kpm svart ISO (A4), Opptil 6 kpm farger ISO (A4)

Skannerspesifikasjoner

Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CIS; Inndatamodi for skanning:
Skanning: Programvaredriver (Windows/Mac OS), frontpanel, TWAIN, WIA-basert
verktøy; Kopiering: Programvaredriver (Windows/Mac OS), frontpanel, TWAIN,
WIA-basert verktøy; Skanneprogram: skann til minnekort, skann til e-post, skann til
PC, skann til PDF; Twain-versjon: Versjon 1.9; Største skannestørrelse (plan, ADM):
297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi

Bitdybde/gråtonenivåer

24-bits/ 256

Område som kan skannes

største mediestørrelse: 297 x 432 mm; største mediestørrelse: 216 x 356 mm
ADM

digital sending

Standard: Skann til PC; Skann til minneenhet; Skann til e-post

Filformat for skanning

Skannefiltype som støttes av programvare: Punktgrafikk (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), søkbar PDF (.pdf), tekst (.txt), TIFF (.tif)

Faksing

Ja, farger

Faksspesifikasjoner

Faksminne: Opptil 100 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x
196 dpi, 256 nivåer med grått; hurtigoppringing: Opptil 110 numre

Kontrollpanel

6,75 cm kontrollpanel med fargeberøringsskjerm (CGD - Colour Graphic Display);
LED-indikatorlampe (Wi-Fi-indikator); 6 knapper: (hjem, venstre, høyre, tilbake,
hjelp, avbryt)

Kompatible operativsystemer

Windows 8 (32-bit og 64-bit), Windows 7 (32-bit og 64-bit), Windows Vista (32-bit
og 64-bit), Windows XP (32-bit) SP3 eller høyere; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion; Linux (se hplipopensource.com/hplip-web/index.html for mer
informasjon)

Minimum systemkrav

Windows: Windows 8, Windows 7: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor,
2 GB ledig harddiskplass, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internett,
USB; Windows Vista; 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 2 GB ledig
harddiskplass, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internett, USB.
Windows XP SP3 (bare 32-bits): Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233
MHz-kompatibel prosessor, 750 MB harddisk, Microsoft Internet Explorer 6,
CD-ROM/DVD eller Internett, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1
GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD eller Internett, USB. Linux (se
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for å få mer informasjon)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB ledig
harddiskplass;CD-/DVD-stasjon eller Internett-forbindelse, USB

Innhold i esken

G1X85A HP Officejet 7612 e-All-in-One; Skrivehodemontering; HP 932 svart
Officejet-blekkpatron (~400 sider); HP 933 cyan Officejet-blekkpatron; HP 933
magenta Officejet-blekkpatron; HP 933 gul Officejet-blekkpatron; samlet kapasitet
(~330 sider); HP tilbehør for tosidig utskrift; Handlekort; Strømledning; CD-ROM;
Installeringsplakat; Komme i gang-håndbok. [Snitt basert på ISO/IEC 24711 eller
HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig
avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon]

Rekvisita

CN053AE HP 932XL høy kapasitet svart original blekkpatron ~1000 sider
CN054AE HP 933XL høy kapasitet cyan original blekkpatron ~825 sider
CN055AE HP 933XL høy kapasitet magenta original blekkpatron ~825 sider
CN056AE HP 933XL høy kapasitet gul original blekkpatron ~825 sider
CN057AE HP 932 svart original blekkpatron ~400 sider
For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies
eller se produktinnpakningen

Inkludert programvare

HP-skriverprogramvare; Bing Bar for HP (inkluderer HP Smart Print); Hjelp til HP
Officejet 7610-serien; Produktforbedringsundersøkelse for HP Officejet
7610-serien; HP Oppdatering; Kjøp rekvisita på nettet; HP Fotoprosjekter

medievekt

34 til 250 g/m²; HP Premium Plus-fotopapir (300 g/m²) støttes også
Anbefalt medievekt: 60 til 105 g/m²

papirtyper

Papir (vanlig, blekkskriver, foto), konvolutter; brosjyrepapir, kort (indeks,
gratulasjon)

papirformater

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Indekskort A4; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm; Konvolutt
C5; Konvolutt C6; Konvolutt DL;; egendefinert: 76 x 127 til 330 x 1118 mm
(egendefinerte medier støttes bare på Mac)

Skrivermål (B x D x H)

617 x 505,1 x 297 mm

Pakkemål (B x D x H)

700 x 500 x 610 mm

Skrivervekt

17,6 kg

Pakkevekt

22,9 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 5 til 40°C, Fuktighet: 20 til 80 % RF

Datalagring

Temperatur: -40 til 60°C, Fuktighet: 5 til 90 % RF, ikke-kondenserende

Akustisk

Akustisk effektemisjon: 6,4 B(A); Lydtrykk: 55 dB(A)

Strøm

krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
forbruk: 27,7 watt (utskrift); 20,87 watt (kopiering); 4,57 watt (klar); 1,89 watt
(hvilemodus); 0,31 watt (manuelt av); 0,31 watt (auto-av)

sertifiseringer

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

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Garanti

Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Tre års HP begrenset
maskinvaregaranti etter registrering innen 60 dager etter kjøpet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Alternativene for garanti og støtte varierer etter
produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

service og support

UG070E HP 3 år Care Pack m/utskifting neste dag for Officejet-skrivere
UG194E HP 3 år Care Pack m/standard utskifting for Officejet-skrivere. (UG070E:
Bare Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge,
Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland,
Ungarn, Østerrike. UG194E: Alle EMEA-land).

1Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med rutere på 2,4 GHz.

2Krever en Internett-tilkobling til HP webaktivert skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobile enheter krever Internett-tilkobling og

e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnementer eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere.

3Påstander om pris per side (CPP) er basert på majoriteten av fargelaser-AiOer <€ 300 uten mva per mai 2012. Se www.hp.com/eu/ojfacts for mer informasjon. ISO-kapasitet med patroner med størst kapasitet basert på kontinuerlig utskrift; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Basert på markedsføringsmateriell skrevet ut på HP Color LaserJet CP2020/CM2320-serien og HP Officejet Pro-produkter sammenliknet med gjennomsnittlige priser i kopibutikker/trykkerier for opplag på opptil 2 500 sider. Faktiske resultater kan variere. kilde: InfoTrends Cost of Print

Studies, juni 2011. Besøk www.hp.com/go/printcosts for flere detaljer.
5Ikke inkludert, kjøpes separat.

6Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester krever registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler.

7En app eller driver kan være nødvendig for å bruke HP Trådløst direkte. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet.

8Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner/kassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i 47 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Se www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
9Beregninger av energibesparelser forutsetter at enheten er planlagt avslått i 12 timer hver ukedag og 48 timer hver helg. Redusert strømforbruk er sammenliknet med en typisk modell for daglig bruk, som forutsetter at enheten er i "av"-modus hver natt og i helgene.
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