Datablad

HP ENVY 7640 e-All-in-One
skrivare
Fullt utrustad för alla dina utskriftsbehov och
kreativa projekt
Skaffa HPs förstklassiga
e-All-in-One för hemmabruk
och skriv ut billiga foton av
labbkvalitet, kreativa projekt
och dokument av
laserkvalitet. Med hjälp av
avancerade funktioner för
mobila utskrifter kan du enkelt
skriva ut från din smartphone,
platta eller anslutna dator
hemma eller på resande fot.
1

Du får mobila utskrifter och fotoutskrifter på avancerad nivå.
● Skriv ut på enklaste sätt från din smartphone eller platta med eller utan router eller

lokalt trådlöst nätverk.2,3,4

● Skriv ut foton i formaten 10 x 15 och 13 x 18 cm från din mobila enhet utan att byta

papper med hjälp av det separata fotopappersfacket.

● Kom snabbt igång med att skriva ut tack vare enkel installation från din smartphone,

platta eller dator.5

● Skriv ut från iPhone®, iPad®, Android™-baserade mobila enheter, Amazon® Kindle Fire

och mycket annat.1

Gläd dig åt mångsidig kapacitet för alla dina projekt i hemmet.
● Skriv ut utfallande foton av labbkvalitet, genomför kreativa projekt och få dokument

som sticker ut utan svårighet.

● Kopiera, skanna och faxa snabbt flersidiga dokument med händerna fria tack vare en

automatisk dokumentmatare för 25 ark.

Utskr.hastighet: Inmatningsfack för upp till 125 ark,
fotopappersfack för upp till 15 ark
Pappershantering: Inmatningsfack för upp till 125 ark,
fotopappersfack för upp till 15 ark, ADF för 25 ark,
automatisk dubbelsidig utskrift
Anslutningar: 2 Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet
10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC

● Du kan enkelt ansluta till ditt lokala nätverk och Internet – trådlöst2 eller via

Ethernet-porten.

Tillvarata din kreativa potential till en lägre kostnad.
● Redigera och skriv ut foton och dokument direkt från skrivarens pekskärm på 8,89 cm

(3,5 tum).

● Skriv ut foton och dokument till lägre kostnad med HPs originalbläckpatroner med hög

kapacitet.6

● Kom åt färgläggningssidor, recept, kuponger och mycket annat med kostnadsfria HP

Printables, som levereras när det passar dig.7

● Hantera denna HP e-All-in-One och skanna när du är på språng med den kostnadsfria

mobilappen HP All-in-One Printer Remote.8

Minska din miljöpåverkan.
● Spara energi med en ENERGY STAR®-kvalificerad e-All-in-One.
● Spara papper och resurser – förbruka upp till 50 % mindre papper med automatisk

dubbelsidig utskrift.

● Räkna med enkel och kostnadsfri återvinning av bläckpatroner genom HP Planet

Partners.9
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Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Funktioner

Utskrift, fax, skanning, kopiering, webb, foto

Utskriftshastighet

Upp t 14 sid/min ISO svart (A4); Upp t 9 sid/min ISO färg (A4)

Standardanslutningar

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

Trådlös funktion

Ja

Kapacitet för mobil utskrift

Funktioner för Wi-Fi Direct och lokal Wi-Fi-anslutning möjliggör mobila
utskrifter via HP ePrint, Apple AirPrint™ och andra lösningar;
NFC-kompatibel. Stöder utskrift från de flesta smartphones och plattor
som använder följande operativsystem: Android, iOS, Blackberry,
Windows 8, Windows RT.

Mediekapacitet

Inmatningskapacitet: Upp till 125 ark; Upp till 40 kort Kort; Upp till 15
ark fotopapper
Utmatningskapacitet:
Högst: Upp till 25 ark
Duplexutskrift: Automatisk

Medföljer

E4W47A HP ENVY 7640 e-All-in-One skrivare; HP 62 svart bläckpatron;
HP 62 trefärgs bläckpatron; CD med programvara;
Installationsanvisningar; Strömsladd; Telefonsladd; Återvinningskuvert

Förbrukningsartiklar

C2P04AE HP 62 svart original bläckpatron ~200 sidor
C2P05AE HP 62XL svart original bläckpatron med hög kapacitet ~600
sidor
C2P06AE HP 62 trefärgs original bläckpatron ~165 sidor
C2P07AE HP 62XL trefärgs original bläckpatron med hög kapacitet ~415
sidor
J3M80AE HP 62 2-pack svart/trefärg original bläckpatron
Q5456A HP Advanced glättat fotopapper - 25 ark/A4/210 x 297 mm
Q8008A HP Advanced glättat fotopapper - 60 ark/10 x 15 cm utfallande
Ungefärlig kapacitet. Den faktiska kapaciteten beror på skrivare och
användning. Se http://www.hp.com/go/pageyield för mer information.

Kompatibla operativsystem

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

Lägsta systemkrav

Windows: Windows 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet
eller Internet-anslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista:
800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB
tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller
Internet-anslutning, USB-port, Internet Explorer
Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,
1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, Internet, USB

Kapacitet per månad

Upp till 1 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 300 till
400

Skrivarspråk

HP PCL 3 GUI

Utskriftsfunktioner

Kantfri utskrift: Ja (upp till 216 x 297 mm), minneskortplats

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 3 mm; Underkant: 3 mm; Vänster: 3 mm;
Höger: 3 mm; Största utskriftsområde: 209,9 x 349,6 mm

Utskriftsupplösning

Upp till 1 200 x 1 200-återgiven dpi (vid utskrift från dator) Svart;
Färgutskrifter med upp till 4800 x 1200 optimerade dpi (vid utskrift från
en dator på vissa HP-fotopapper med maximal dpi-inställning) färg

Bildskärm

8,89 cm kapacitiv pekskärm, färggrafik

Medföljande program

Minne

128 MB DDR3

HP:s skrivarprogramvara, HP Uppdatering, köp förbrukningsmaterial
online, HP Photo Creations

Standard, 25 ark

Skrivarens mått (B x D x H)

454 x 410 x 193 mm

Kapacitet för automatisk
dokumentmatare

Emballagets yttermått (B x D x H)

497 x 247 x 491 mm

Kopiatorinställningar

Dubbelsid;; Maximalt antal kopior: Upp till 50 kopior:
Kopieringsupplösning: 300 x 300 dpi; Ändring av kopieringsstorlek: 25
till 400 %

Skrivarens vikt

7,67 kg

Vikt inklusive emballage

9,156 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 5 till 40 ºC, Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet

informationslagring

Temperatur: -40 till 60 ºC, Luftfuktighet: 10 till 90 % RH
(icke-kondenserande)

Akustik

Ljudeffekt: 6,4 B(A) (utskrift med 6 sid/min); Ljudtryck: 49 dB(A)
(svartvit utskrift, enkelsidig, normalläge, A4-papper)

Strömförsörjning

Krav: Spänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Energiförbrukning: 5,04 W (startklar), 1,55 W (viloläge), 0,25 W
(avstängd)

Certifikat

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (klass 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/EG med CE-märkning (Europa)
ENERGY STAR-kvalificerad: Ja

Ursprungsland

Tillverkad i Thailand

Garanti

Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per
produkt, land och lokal lagstiftning.

Service och support

UG064E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för
multifunktionsskrivare
UG189E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för
multifunktionsskrivare
(UG064E: endast Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, UG189E:
hela EMEA)

Kopieringshastighet

Upp t 11 kop/min svart ISO (A4), Upp t 5 kop/min färg ISO (A4)

Skannerspecifikationer

Skannertyp: Flatbädd; Skanningsteknik: CIS; Metoder för inläsning vid
skanning: Skanna till en dator eller ett SD-kort eller till e-post från
frontpanelen eller HP Lösningscenter; Twain-version: Version 1.9;
Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk
skanningsupplösning: 1 200 dpi

Skanningshastighet

15 sekunder per skanning; Stöds inte; duplex: Stöds inte

Bitdjup/gråskalenivåer

24-bitars/ 256

Skanningsbar yta

Största medieformat: 216 x 297 mm; Största medieformat: 216 x 356
mm ADF

Digital sändning

Standard: Via app för skrivarkontroll: skanna till e-post; Från
programvaran: skanna till fil, skanna till e-post

Filformat för skanning

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Faxa

Ja, färg

Faxspecifikationer

Faxminne: Upp till 100 sidor i svartvitt; Faxupplösning: Standard: 98 x
208 dpi; Fin: 196 x 208 dpi; Snabbuppringning: Upp till 120 nummer

Pappersvikt

Fack 1: A4: 75 till 90 g/m²; HP-kuvert: 75 till 90 g/m²; HP fotopapper:
upp till 250 g/m²; HP-fotopapper på 10 x 15 cm: upp till 250 g/m²

Medietyper

Papper (vanligt, för bläckstråleskrivare, foto-), kuvert, OH-film, etiketter,
kort, HP Premium-medier, transfertryck för t-shirt, utfallande medier

Mediestorlekar

A4; A5; B5; DL; C6; A6; Eget: 76 x 127 till 216 x 356 mm

1För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet

från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också
krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.
3Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4Jämfört med bläckstråleskrivare för konsumenter/hemmakontor och All-in-One < €399 (exkl. moms) i april 2014. En app måste hämtas för installation av skrivaren. För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara
anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel
med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett
separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till en operatör för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
5Kräver hämtning av mobilappen HP All-in-One Printer Remote och är kompatibel med iPhone® 4 och senare, fjärde generationens iPad®, iPad mini™, iPad Air™, iPod® och mobila enheter med Android™ 4.0.3 eller senare. Skrivaren och den
mobila enheten måste vara anslutna till samma lokala trådlösa nätverk med tillgång till internet. En komplett lista över operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
6Baserat på HP 62XL svart original bläckpatron med hög kapacitet och HP 62XL trefärgs original bläckpatron med hög kapacitet. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; dessa köps separat. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Lägre kostnad per sida jämfört med uppskattat marknadspris och publicerad sidkapacitet för HP 62 bläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera.
7Kräver en trådlös åtkomstpunkt och en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till HP Printables varierar beroende på land, språk och avtal och kan kräva en uppgradering av den fasta programvaran.
Allt material i HP Printables kan inte ställas in för automatisk leverans och inte för alla skrivarmodeller. Mer information finns på http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.
8Den mobila enheten kräver en trådlös åtkomstpunkt och Internet-anslutning. Kompatibel med iPhone® 4 och senare, fjärde generationens iPad®, iPad mini™, iPad Air™ och iPod® 5G med iOS 7 eller senare och mobila enheter med
Android™ 4.0.3 eller senare. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. För att du ska kunna styra skanning/kopiering måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk
eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. För mobil skanning krävs en kamera med minst 5 megapixlar med kapacitet för autofokus.
9Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet
Partners-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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