Dataark

HP ENVY 7640
e-All-in-One-skriver
Fullt utstyrt for alle dine utskriftsbehov og kreative
prosjekter
HPs førsteklasses e-All-in-One
for hjemmet skriver ut
rimelige fotografier av
laboratoriekvalitet, kreative
prosjekter og dokumenter av
laserkvalitet. Avanserte
funksjoner for mobilutskrift
gjør det enkelt å skrive ut fra
smarttelefon, nettbrett og en
tilkoblet PC hjemme eller på
farten.
1

Opplev avanserte mobil- og fotoutskrifter.
● Opplev den enkleste måten å skrive ut på fra smarttelefon eller nettbrett, med eller uten

ruter eller trådløst lokalnettverk.2,3,4]

● Skriv ut fotografier på 10 x 15 cm/13 x 18 cm fra mobilenheten uten å bytte papir ved å

bruke en separat fotopapirskuff.

● Start utskrift raskt med enkelt oppsett fra smarttelefon, nettbrett eller PC.5
● Skriv ut fra iPhone®, iPad® og Android™-baserte mobilenheter, Amazon® Kindle Fire og

mange fler.1

Sørg for allsidig ytelse for alle private prosjekter.
● Lag fotografier av laboratoriekvalitet uten kanter, givende kreative prosjekter og

fremragende dokumenter på en enkel måte.

● Kopier, skann og faks raskt flersiders dokumenter håndfritt med 25-arks automatisk

dokumentmater.

● Koble enkelt til lokalnettverket og Internett – trådløst2 eller via Ethernet-porten.
Hastighet: Opptil 125-arks papirskuff, opptil 15-arks
fotopapirskuff
Papirhåndtering: Opptil 125-arks papirskuff, opptil 15-arks
fotopapirskuff, 25-arks ADM, automatisk tosidig utskrift
Tilkobling: 2 Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet
10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC

Oppnå ditt kreative potensiale rimeligere.
● Rediger og skriv ut fotografier og dokumenter direkte på enheten med en

berøringsskjerm på 8,89 cm (3,5").

● Skriv ut dokumenter og fotografier for mindre med originale HP høykapasitets

blekkpatroner.6

● Få tilgang til fargeleggingssider, oppskrifter, kuponger med mer med gratis HP Printables

– leveres når du ønsker.7

● Administrer denne HP e-All-in-One-enheten og skann på farten med den gratis

mobilappen HP All-in-One Printer Remote.8

Reduser miljøpåvirkningen.
● Spar strøm med denne ENERGY STAR®-kvalifiserte e-All-in-One-enheten.
● Spar papir og ta vare på ressurser – bruk opptil 50 % mindre papir med automatisk

tosidig utskrift.

● Få enkel, gratis resirkulering av patroner gjennom HP Planet Partners.9
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Tekniske spesifikasjoner
Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Funksjoner

Skriv ut, faks, skann, kopier, Internett, foto

Utskriftshastighet

Opptil 14 spm ISO svart (A4); Opptil 9 spm ISO farger (A4)

Standard tilkoblingsmuligheter

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

Trådløs funksjon

Ja

Mobil utskriftsfunksjon

Har Wi-Fi Direct og lokal Wi-Fi-tilkobling med tanke på mobil utskrift via
HP ePrint, Apple AirPrint™ og andre løsninger; NFC-kompatibel. Støtter
utskrift fra de fleste smarttelefoner og nettbrett med disse
operativsystemene: Android, iOS, Blackberry, Windows 8, Windows RT.

Mediehåndtering

Papirkapasitet: Opptil 125 ark; Opptil 40 kort Kort; Opptil 15 ark
fotopapir
Utskuffkapasitet:
Maksimum: Opptil 25 ark
Dobbeltsidig utskrift: Automatisk

Innhold i esken

E4W47A HP ENVY 7640 e-All-in-One-skriver; HP 62 svart blekkpatron;
HP 62 trefargers blekkpatron; CD med programvare;
Installeringsinstruksjoner; Strømledning; Telefonledning;
Resirkuleringskonvolutt

Rekvisita

C2P04AE HP 62 svart original blekkpatron ~200 sider
C2P05AE HP 62XL høykapasitets svart original blekkpatron ~600 sider
C2P06AE HP 62 trefargers original blekkpatron ~165 sider
C2P07AE HP 62XL høykapasitets trefargers original blekkpatron ~415
sider
J3M80AE HP 62 2-pakning svart/trefargers originale blekkpatroner
Q5456A HP Advanced fotopapir, glanset, 25 ark/A4/210 x 297 mm
Q8008A HP Advanced glanset fotopapir, 60 ark / 10 x 15 cm kantløs
Omtrentlig kapasitet. Faktisk kapasitet avhenger av skriveren og aktuell
bruk. Se http://www.hp.com/go/pageyield for å få mer informasjon.

Kompatible operativsystemer

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

Minstekrav til systemet

Windows: Windows 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64)
prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller
Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: 800
MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 2 GB ledig
harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port,
Internet Explorer
Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,
1 GB ledig harddiskplass, Internett, USB

Månedlig kapasitet

Opptil 1 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 300 til 400

Utskriftsspråk

HP PCL 3 GUI

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Ja (opptil 216 x 297 mm), minnekortspor

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 3 mm ; Bunn: 3 mm ; Venstre: 3 mm ; Høyre: 3
mm ; Maksimalt utskriftsområde: 209,9 x 349,6 mm

Utskriftsoppløsning

Opptil 1200 x 1200 gjengitte dpi (ved utskrift fra en datamaskin) Svart;
Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi i farger (ved utskrift fra datamaskin
på utvalgt HP-fotopapir og med maksimal oppløsning) farger

Skjerm

8,89 cm kapasitiv berøringsskjerm, fargegrafikk

Minne

128 MB DDR3

Medfølgende programvare

Kapasitet for automatisk
dokumentmater

Standard, 25 ark

HP-skriverprogramvare, HP Oppdatering, Kjøp rekvisita på Internett, HP
Photo Creations

Skrivermål (B x D x H)

454 x 410 x 193 mm

Kopimaskininnstillinger

2-sidig;; Største antall eksemplarer: Opptil 50 kopier:
Kopieringsoppløsning: 300 x 300 dpi; Endring av kopistørrelse: 25 til
400 %

Pakningsstørrelse (B x D x H)

497 x 247 x 491 mm

Skrivervekt

7,67 kg

Pakningsvekt

9,156 kg

Driftsmiljø

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

datalagring

Temperatur: -40 til 60 ºC, Fuktighet: 10 til 90 % RF
(ikke-kondenserende)

Akustisk

Akustisk effektemisjon: 6,4 B(A) (utskrift med 6 spm); Akustisk
trykkemisjon: 49 dB(A) (monoutskrift, enkeltsidig, normal modus,
A4-papir)

Kopieringshastighet

Opptil 11 kpm svart ISO (A4), Opptil 5 kpm farger ISO (A4)

Skannerspesifikasjoner

Skannertype: Planskanner; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder:
Frontpanel- eller skrivebordsskanning med HP Løsningssenter til
datamaskin, SD-kort eller e-post; Twain-versjon: Versjon 1.9; Største
skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning:
1200 dpi

Skannehastighet

15 sekunder per skanning; Støttes ikke; dupleks: Støttes ikke

Bitdybde/gråtonenivåer

24-bits/ 256

Strøm

Område som kan skannes

Største mediestørrelse: 216 x 297 mm; Største mediestørrelse: 216 x
356 mm ADM

Krav: Nettspenning: 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Forbruk: 5,04 watt (klar), 1,55 watt (hvilemodus), 0,25 watt (av)

Sertifiseringer

Digital sending

Standard: Via skriverkontrollapp: skann til e-post; Fra programvare:
skann til fil, skann til e-post

Skannefilformat

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (klasse 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/EC med CE-merking (Europa)
ENERGY STAR-kvalifisert: Ja

Faksing

Ja, farger

Opprinnelsesland

Produsert i Thailand

Spesifikasjoner for faks

Faksminne: Opptil 100 sider i svart-hvitt; Faksoppløsning: Standard: 98
x 208 dpi; Fin: 196 x 208 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 120 numre

Garanti

Papirvekt

Skuff 1: A4: 75 til 90 g/m²; HP-konvolutter: 75 til 90 g/m²; HP fotopapir:
opptil 250 g/m²; HP 10 x 15 cm fotopapir: opptil 250 g/m²

Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte
varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og
bestemmelser.

Service og kundestøtte

Medietyper

Papir (vanlig, blekkskriver, foto), konvolutter, transparenter, etiketter,
kort, HP Premium-medier, motivoverføringspapir, medier uten kantlinje

Mediestørrelser

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

UG064E HP 3 år Care Pack m/utskifting neste dag for
flerfunksjonsskrivere
UG189E HP 3 år Care Pack m/standardutskifting for
flerfunksjonsskrivere. (UG064E: Bare Østerrike, Belgia, Danmark,
Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal,
Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen,
UG189E: alle EMEA-land)

1Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme trådløse nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med

2,4 GHz. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. App eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt
for mobilenheter. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Se http://www.hp.com/go/mobileprinting for flere detaljer.
2Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med rutere på 2,4 GHz.
3Krever en kompatibel NFC-utskriftsaktivert mobilenhet. Du finner en liste over kompatible NFC-utskriftsaktiverte mobilenheter på http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4Sammenliknet med blekkskrivere for forbrukere/hjemmekontor og alt-i-ett-enheter til under €399 (uten mva) per april 2014. Nedlasting av app kreves for skriveroppsett. Lokal utskrift krever at mobilenheten er i samme nettverk som
skriveren eller har direkte trådløsforbindelse til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz. Ekstern utskrift krever en Internett-tilkobling til en
nettilkoblet HP-skriver. App eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også være nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt en tjenesteleverandør for
informasjon om dekning og tilgjengelighet i ditt område. Se http://www.hp.com/go/mobileprinting for flere detaljer.
5Krever nedlasting av HP All-in-One Printer Remote-mobilappen og er kompatibel med iPhone® 4 og nyere, iPad® 4. generasjon, iPad mini™, iPad Air™, iPod® og mobilenheter som bruker Android™ 4.0.3 eller nyere. Skriveren og
mobilenheten må være i samme trådløse lokalnettverk med Internett-tilgang. Se http://www.hp.com/go/mobileprinting for å få en oversikt over operativsystemer som støttes.
6Basert på HP 62XL høykapasitets svarte originale blekkpatroner og HP 62XL høykapasitets originale trefargers blekkpatroner. Høykapasitetspatroner er ikke inkludert; kjøpes separat. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få
mer informasjon. Lavere sidekostnad sammenliknet med veiledende utsalgspris og oppgitt sidekapasitet for HP 62-blekkpatroner med standardkapasitet. Faktiske priser kan variere.
7 Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester krever registrering. Tilgjengeligheten av HP Printables varierer for ulike land, språk og avtaler og kan kreve en fastvareoppgradering. Ikke alle HP Printables
kan settes opp for automatisk levering og ikke for alle skrivermodeller. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.
8Mobilenhet krever trådløst tilgangspunkt og en Internett-forbindelse. Kompatibel med iPhone® 4 og nyere, iPad® 4. generasjon, iPad mini™, iPad Air™, iPod® 5G med iOS 7 eller nyere og mobilenheter som bruker Android™ 4.0.3 eller nyere.
Funksjonaliteten kan variere med operativsystemet til mobilenheten. Skanning/kopiering krever at mobilenheten og skriveren er i samme trådløse nettverk eller en Trådløst direkte-forbindelse til skriveren. Når det gjelder mobilskanning,
må enhetens kamera ha 5 megapiksler eller mer med autofokusfunksjon.
9Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale kassetter/patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-ordning. Se
http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
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