Datablad

HP ENVY 7640
e-All-in-One-printer
Fuldt udstyret til alle dine udskrivningsbehov og
kreative projekter
Få HP's premium e-all-in-one
til hjemmebrug, så du billigt
kan udskrive fotos i
professionel kvalitet, kreative
projekter og dokumenter i
laserkvalitet. De avancerede
funktioner til mobiludskrivning
gør det let at udskrive fra en
smartphone, tablet og en
forbundet pc, både i hjemmet
eller på farten.
1

Oplev avanceret udskrivning fra mobilenheder og fotoudskrivning.
● Det er den nemmeste måde at udskrive på fra din smartphone eller tablet med eller

uden brug af router eller lokalt trådløst netværk.2,3,4

● Udskriv fotos på 10 x 15 cm/13 x 18 cm fra din mobilenhed uden at skifte papir via en

separat fotobakke.

● Med den nemme konfiguration til smartphone, tablet og pc kommer du hurtigt i gang

med udskrivning.5

● Udskriv fra en iPhone®, en iPad®, Android™-baserede mobilenheder, Amazon® Kindle

Fire og mange flere.1

Du får alsidig ydelse til alle dine hjemmeprojekter.
● Fremstil professionelle fotos uden kanter, og fuldfør kreative projekter og imponerende

dokumenter uden problemer.

● Med den automatiske dokumentføder med plads til 25 sider kan du hurtigt kopiere,

scanne og faxe flersidede dokumenter, mens du har hænderne fri.

Udskrivningshastighed: Papirbakke til op til 125 ark,
fotobakke til op til 15 ark
Papirhåndtering: Papirbakke med plads til op til 125 ark,
fotobakke med plads til op til 15 ark, ADF med plads til 25
sider, automatisk tosidet udskrivning
Tilslutninger: 2 Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet
10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC

● Du kan nemt oprette forbindelse til det lokale netværk og internettet – trådløst2 eller via

Ethernet-porten.

Nå dit kreative potentiale til en lavere pris.
● Du kan redigere og udskrive fotos og dokumenter direkte ved printeren via

berøringsskærmen på 8,89 cm (3,5").

● Udskriv fotos og dokumenter til en lavere pris med originale HP-blækpatroner med stor

kapacitet.6

● Du får adgang til farvebøger, opskrifter, kuponer og meget mere med det gratis HP

Udskrivbart – leveres efter din tidsplan.7

● Administrer din HP e-all-in-one, og scan på farten med den gratis mobilapplikation HP

All-in-One Printer Remote.8

Mindre miljøpåvirkning.
● Spar energi med en ENERGY STAR®-kompatibel e-all-in-one-printer.
● Spar på papir og ressourcer – du forbruger op til 50 % mindre papir med automatisk

dobbeltsidet udskrivning.

● Du kan nemt og gratis genbruge blækpatroner via HP Planet Partners.9
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Tekniske specifikationer
Printteknologi

HP termisk inkjet

Funktioner

Udskrivning, scanning, kopiering, fax, web, foto

Printhastighed

Op til 14 sider/min. ISO sort (A4); Op til 9 sider/min. ISO farve (A4)

Standardtilslutning

2 Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n;
RJ-11 fax; NFC

Trådløs

Ja

Mulighed for mobil print

Leveres med Wi-Fi Direct og lokal Wi-Fi-forbindelse, hvilket giver
mulighed for udskrivning fra mobilenheder via HP ePrint, Apple
AirPrint™ og andre løsninger; Kompatibel med NFC
(nærfeltskommunikation). Understøtter udskrivning fra de fleste
smartphones og tabletter, der anvender følgende operativsystemer:
Android, iOS, Blackberry, Windows 8, Windows RT.

Mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 125 ark; Op til 40 kort Kort; Op til 15 ark fotopapir
Udskriftsbakkens kapacitet:
Maksimum: Op til 25 ark
Duplexudskrift: Automatisk

Normeret forbrug pr. måned

Op til 1.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 300 til 400

Printersprog

HP PCL 3 GUI

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Ja (op til 216 x 297 mm), holder til
hukommelseskort

Printområde

Udskriftsmargener: Top: 3 mm; Bund: 3 mm; Venstre: 3 mm; Højre: 3
mm; Maksimalt udskriftsområde: 209,9 x 349,6 mm

Udskriftsopløsning

Op til 1200 x 1200 dpi-ækvivalent (ved print fra computer) Sort;
Optimerede farver med op til 4800 x 1200 dpi (ved udskrivning fra
computer på udvalgt HP-fotopapir og udskrivning med maksimal dpi)
farve

Kassens indhold

E4W47A HP ENVY 7640 e-All-in-One-printer; HP 62 sort blækpatron;
HP 62 trefarvet blækpatron; Cd med software;
Konfigurationsvejledning; Strømkabel; Telefonledning; Genbrugt kuvert

Forbrugsvarer

C2P04AE Original HP 62-blækpatron, sort Omkring 200 sider
C2P05AE Original HP 62XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring
600 sider
C2P06AE Original HP 62-blækpatron, trefarvet Omkring 165 sider
C2P07AE Original HP 62XL-blækpatron med høj kapacitet, trefarvet
Omkring 415 sider
J3M80AE Originale HP 62-blækpatroner, sort/trefarvet, 2-pak
Q5456A HP Advanced fotopapir glittet 25 ark, A4, 210 x 297 mm
Q8008A HP Avanceret fotopapir, blankt, 60 ark/10 x 15 cm uden rammer
Ca. kapacitet. Den faktiske kapacitet afhænger af printer og anvendelse.
Få mere at vide på: http://www.hp.com/go/pageyield.

Kompatible operativsystemer

Windows 8.1, 8, 7, Vista; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X
Mavericks

Mindste systemkrav

Windows: Windows 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86)- eller 64-bit
(x64)-processor, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: 800
MHz 32-bit (x86)- eller 64-bit (x64)-processor, 2 GB ledig
harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port,
Internet Explorer
Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,
1 GB plads på harddisk, internet, USB

Skærm

8,89 cm kapacitiv berøringsskærm, farvegrafik

Medfølgende software

HP-printersoftware, HP-opdatering, køb forbrugsvarer online,
HP-fotokreationer

Printermål (B x D x H)

454 x 410 x 193 mm

Pakkemål (B x D x H)

497 x 247 x 491 mm

Printervægt

7,67 kg

RAM

128 MB DDR3

Kapacitet i automatisk
dokumentføder

Standard, 25 ark.

Kopieringsindstillinger

2-sidet;; Maksimalt antal kopier: Op til 50 kopier: Kopieringsopløsning:
300 x 300 dpi; Ændring af størrelse ved kopiering: 25 til 400%

Pakkevægt

9,156 kg

Driftsmiljø

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

Kopieringshastighed

Op til 11 kopier/min. sort ISO (A4), Op til 5 kopier/min. farve ISO (A4)

Harddiskplads

Scannerspecifikationer

Scannertype: Flatbed; Scanningsteknologi: CIS; Start af scanning:
Scanning til computer, SD-kort eller e-mail via frontpanel eller
skrivebordsversionen af HP Solution Center; Twain-version: Version 1,9;
Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optisk
scanningsopløsning: 1200 dpi

Temperatur: -40 til 60ºC, Luftfugtighed: 10 til 90%, RH
(ikke-kondenserende)

Lydforhold

Lydintensitet: 6,4 B(A) (ved 6 sider/min.); Lydtryk: 49 dB(A) (udskriv
mono, simpleks, normal funktion, A4-papir)

Strøm

Krav: Indgangsspænding: 100-240 V AC (+/-10 %), 50 til 60 Hz (+/-3
Hz)
Forbrug: 5,04 watt (klar), 1,55 watt (dvale), 0,25 watt (slukket)

Certificeringer

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Class B), CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 301 489-1 v1.9.2: 2011, EN 301 489-17 v2.2.1: 2012, EN
61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008;
EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa)
ENERGY STAR-mærket: Ja

Oprindelsesland

Fremstillet i Thailand

Garanti

1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer
afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.

Service og support

UG064E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med ombytning næste dag
til multifunktionsprintere
UG189E HP's 3 års Care Pack (serviceplan) med almindelig ombytning
til multifunktionsprintere
(UG064E: kun i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland,
Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, UG189E: alle lande
i Europa, Mellemøsten og Afrika)

Scanningshastighed

15 sekunder pr. scanning; Ikke understøttet; dupleks: Ikke understøttet

Bitdybde/gråtoneniveauer

24 bit/ 256

Område, der kan scannes

Maksimal mediestørrelse: 216 x 297 mm; Maksimal mediestørrelse:
216 x 356 mm ADF

Digital forsendelse

Standard: Via printerkontrol-appen: scan til e-mail; Fra software: scan til
fil, scan til e-mail

Scanningsfilformat

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Fax

Ja, farve

Faxspecifikationer

Fax-hukommelse: Op til 100 sider i sort/hvid; Fax-opløsning: Standard:
98 x 208 dpi; Fin: 196 x 208 dpi; Hurtigopkald: Op til 120 numre

Papirvægt

Bakke 1: A4: 75 til 90 g/m²; HP-kuverter: 75 til 90 g/m²; HP-fotopapir:
op til 250 g/m²; HP-fotopapir, 10 x 15 cm: op til 250 g/m²

Medietyper

Papir (almindeligt, inkjet, foto), kuverter, transparenter, labels, kort, HP
Premium Media, overføringspapir, medier til kant

Mediestørrelser

A4; A5; B5; DL; C6; A6; Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm.

1Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er tilsluttet det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og af afstanden til adgangspunktet.

Trådløs brug er udelukkende kompatibel med en forbindelse på 2,4 GHz. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en HP-printer, der er forbundet til internettet. Kræver muligvis også installation af applikation eller software og
oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug via trådløst bredbånd kræver en separat servicekontrakt til mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmuligheder og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Læs mere på
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er udelukkende kompatibel med routere på 2,4 GHz.
3Kræver en kompatibel mobilenhed, hvor udskrivning via NFC (nærfeltskommunikation) er aktiveret. Der findes en liste over kompatible mobilenheder med udskrivning via NFC (nærfeltskommunikation) på
http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4Sammenlignet med inkjet-printere til privat brug/brug på hjemmekontorer og all-in-one-printere < € 399 (ekskl. moms) pr. april 2014. Applikation skal hentes til printeropsætning. Lokal udskrivning kræver, at både mobilenheden og
printeren er tilsluttet det samme netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og af afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er udelukkende kompatibel med en
forbindelse på 2,4 GHz. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en HP-printer, der er forbundet til internettet. Kræver muligvis også installation af applikation eller software og oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug via trådløst
bredbånd kræver en separat servicekontrakt til mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmuligheder og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Læs mere på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
5Kræver, at der hentes mobilapplikationen HP All-in-One Printer Remote, og kan bruges til iPhone® 4 og nyere, iPad® (4. generation), iPad mini™, iPad Air™, iPod® og mobilenheder, der bruger Android™ 4.0.3 og nyere. Printeren og
mobilenheden skal være tilsluttet det samme, lokale, trådløse netværk med internetforbindelse. Der findes en liste over alle understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
6Baseret på original, sort HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet og original, trefarvet HP 62XL-blækpatron med stor kapacitet. Blækpatroner med stor kapacitet medfølger ikke; skal købes separat. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Lavere pris pr. side sammenlignet med den anslåede markedspris og den typiske sidekapacitet for HP 62-blækpatronerne. De faktiske priser kan afvige herfra.
7Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printeren. Tjenester kræver tilmelding. Udbuddet af HP Udskrivbart afhænger af land, sprog og aftaler og kan kræve en firmwareopgradering. Nogle HP Udskrivbart-produkter kan
ikke konfigureres til automatisk levering og fås ikke til alle printermodeller. Du kan få mere at vide på http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.
8Mobilenheden kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Kan bruges sammen med iPhone® 4 og nyere, iPad® (4. generation), iPad mini™, iPad Air™, iPod® 5G med iOS 7 og nyere samt mobilenheder med Android™ 4.0.3 og
nyere. Hvilke funktioner der kan styres, afhænger af mobilenhedens operativsystem. Scannings-/kopieringskontrol kræver, at både mobilenheden og printeren er tilsluttet det samme, trådløse netværk, eller at der er en direkte, trådløs
forbindelse til printeren. Mobilscanning kræver, at enhedens kamera har 5 megapixel eller mere og automatisk fokusering.
9Programmet fås ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Få mere at vide på
http://www.hp.com/recycle.
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