Datablad

HP Tango
Velkommen til en verden af intelligent udskrivning. HP Tango – den første intelligente hjemmeprinter.1

Tango er udviklet til passe til din livsstil og
designet til brug med HP Smart-appen. Den
sørger for, at du er et skridt foran med
tilslutning og udskrivning fra en hvilken som
helst enhed overalt.2,3

Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun
beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original
HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges,
og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i
fremtiden. Få mere at vide på:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Særlige karakteristika
Udskriv, scan, kopiér fra overalt med HP Smart-appen
IoT-udpakning: sæt i, hent appen, tilslut
Instant Ink og gratis fotos fra din smartphone.
Fotokvalitet: få glæde af klare, levende og virkelighedstro
farver og dyb, sort tekst.
Dual-band Wi-Fi® for en pålidelig tilslutning mellem
enheder
Del til e-mail eller skyen fra stort set overalt

Smart og enkelt

Opret forbindelse, og kom i gang med at udskrive takket være enkel
Wi-Fi®-opsætning via din smartphone.4
Udskriv nemt fra en lang række smartphones, tablets og bærbare
computere.2
Den konstant høje dual band Wi-Fi®-ydeevne giver en stabil
forbindelse.5
Bedre forbindelse end nogensinde før

Udskriv nemt dokumenter til hverdagen direkte fra din smartphone.3
Scan i høj kvalitet, og del til e-mail eller skyen – næsten hvor som
helst.3
Lav en kopi fra din smartphone med HP Smart-appen, og send den til
din printer næsten hvor som helst.3
Få besked ved udskrivning, scanning eller kopiering fra din
smartphone.3
Spar op til 70 % på blæk med HP Instant Ink6

Få besparelser på blæk, og få det leveret automatisk til din dør.7
Blækpatroner og leveringsomkostninger er inkluderet i din månedlige
abonnementspris.
Få flot, sort tekst og levende billeder til alle hverdagens dokumenter.
HP 303-blækpatroner giver ægte farver, så alle dine udskrifter
kommer til at skinne.
Ingen årlige gebyrer – du kan ændre eller annullere abonnementer
online når som helst uden ekstra omkostninger.8
Gratis udskrivning af dine billeder

Udskriv fotos gratis fra din smartphone med Tango og HP Instant Ink.9
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Produktpræsentation
HP Tango er vist

1. Kontrollér nemt din printer med HP Smart-appen
2. Del til e-mail eller skyen næsten hvor som helst
3. Få scanning og kopiering i høj kvalitet med dit kamera
4. Fås med en lang række indpakninger, farver og overflader
5. Kantløs udskrivning op til 13 x 18 cm (5 x 7 tommer)
6. Originale HP 303-blækpatroner giver knivskarp tekst og levende billeder
7. Instant Ink og gratis fotos fra din smartphone
8. Dual-band Wi-Fi® giver en stabil forbindelse mellem dine enheder
9. Bakke til 50 ark
10. Udskriv op til dobbelt så mange sider med originale HP-blækpatroner med høj
kapacitet

Tilbehør, forbrugsvarer og support
Forbrugsvarer

T6N01AE Original HP 303-blækpatron, trefarvet (Omkring 165 sider)
T6N02AE Original HP 303-blækpatron, sort (Omkring 200 sider)
T6N03AE Original HP 303XL-blækpatron med høj kapacitet, trefarvet (Omkring 415 sider)
T6N04AE Original HP 303XL-blækpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 600 sider)

Service og support

UG195E HP's 3-års Care Pack med almindelig ombytning til OfficeJet-printere
UG071E HP's 3-års Care Pack med ombytning næste dag til OfficeJet-printere
UG244E HP's 3-års Care Pack med returneringsservice til OfficeJet-printere
(UG195E – fås i alle EMEA-lande, undtagen Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet. UG071E – fås i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet. UG244E
– fås i Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer
Model

HP Tango

Produktnummer

2RY54B

Funktioner

Udskriv, trådløst (kopiér og scan ved hjælp af HP Smart-appen)

Kontrolpanel

3 Cap Sense-knapper med lysdioder. Grøn: fortsæt; Rød: annuller; Hvid/orange: info; 3 orange LED'er: papirbakke kræver opmærksomhed

Udskriv
Udskrivningsteknologi

HP termisk inkjet

Udskrivningshastighed1

Sort (A4, ISO): Op til 11 sider/min.; Farve (A4, ISO): Op til 8 sider/min.; Sort (kontor): Op til 20 sider/min.; Farve (kontor): Op til 19 sider/min.;

Udskriftsopløsning

Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi-ækvivalent; Farve (bedst): Op til 4800 x 1200-optimeret dpi i farver (ved print fra computer samt 1200 dpi input);

Normeret forbrug pr. måned

Op til 500 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 100 til 300
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Model

HP Tango

Produktnummer

2RY54B

Printerens avancerede
softwarefunktioner

Manuel dupleks

Standardprintersprog

HP PCL3 GUI

Udskriftsområde

Udskriftsmarginer Top: 3 mm, Bund: 12,7 mm, Venstre: 3 mm, Højre: 3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 216 x 355 mm

Udskrivning uden ramme

Ja (op til 13 x 18 cm)

Numre på printerpatroner

2 (1 sort, 1 trefarvet)

Understøtter multitasking

Nej

Hukommelseskortkompatibilitet

Ingen

Dupleksudskrivning

Manuel

Kopiér
Specifikationer for kopimaskine

Understøttes ved hjælp af HP Smart-appen

Kopimaskine – avancerede
softwarefunktioner

Understøttes ved hjælp af HP Smart-appen

Scan
Avancerede scannerfunktioner

Understøttes ved hjælp af HP Smart-appen

Processorhastighed

360 MHz

Tilslutning
Standard

Wi-Fi

Trådløs forbindelse

Ja, indbygget Wi-Fi 802.11n, BLE

Funktion til mobiludskrivning

HP Smart-app

Understøttede netværksprotokoller

9100; SNMP; SLP; IPP; WS; Trådløs forbindelse

Netværksegenskaber

IEEE 802.11n; Dual Band Wi-Fi; Wi-Fi Direct; BLE; Bluetooth

Hukommelse

Standard: 256 MB DDR3; Maksimum : 256 MB DDR3

Papirhåndtering
Antal papirbakker

Standard: 1; Maksimum: 1

Medietyper

Almindeligt papir, HP-fotopapir, mat HP-brochurepapir eller Professional-papir, mat HP-præsentationspapir, blankt HP-brochurepapir eller
Professional-papir, andet fotoinkjetpapir, andet mat inkjetpapir, andet blankt inkjetpapir, inkjet hagaki, almindeligt papir, tykt, almindeligt papir,
let/genbrugspapir

Medieformat

Brugerdefineret (mål): 76 x 127 til 216 x 356 mm.
Understøttet (mål): A4; B5; A6; DL-konvolut (Bemærk: mange andre mediestørrelser understøttes. Alt fra 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm)

Gramvægt

60 til 300 g/m²

Papirkapacitet

Standard: Op til 50 ark
Maksimum: Op til 50 ark

Udskriftsbakkens kapacitet

Standard: Op til 20 ark
Kuverter: Op til 5 kuverter
Kort: Op til 15 kort
Maksimum: Op til 20 ark
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Model

HP Tango

Produktnummer

2RY54B

Kompatible operativsystemer

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12 (tidligere OS X), OS X v10.11 El Capitan

Mindste systemkrav

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer
Mac: OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (tidligere OS X), macOS High Sierra v10.13

Medfølgende software

HP Printer Software, HP Update

Printeradministration

Integreret webserver

Mål og vægt
Printermål (B x D x H) 2

Minimum 377 x 206 x 91 mm;
Maksimum: 376 x 514,2 x 266,1 mm;

Pakkemål (B x D x H)

502 x 269 x 151 mm

Printervægt

3,08 kg

Pakkevægt

4,24 kg

Driftsmiljø

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

Lagerforhold

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

Strømforsyning 3

Krav: Indgangsspænding 100-240 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz).;
Forbrug: 100 VAC/60 Hz, (kun Wi-Fi-tilslutning), 2,6350 watt (klar); 1,3433 watt (dvale); 0,0499 watt (slukket); 230 VAC/50 Hz (kun Wi-Fi-tilslutning),
2,7324 watt (klar), 1,4632 watt (dvale), 0,0971 watt (slukket);
Typisk elforbrug (TEC) : 0,026 kWh/ugen (baseret på 15 sekunders daglig brug af printeren);
Strømforsyningstype: Intern;

Teknologi til energibesparelse

HP Auto-Off Firmware;

Certificeringer

ENERGY STAR®-certificeret

Garanti

Dette produkt inkluderer 1 års teknisk support; 1 års begrænset hardwaregaranti; Adgang til supporttjenester døgnet rundt via
http://www.hp.com/support/tango
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Fodnoter
1

“Smart Home-printer” er defineret ud fra følgende kriterier: 1) Er designet eksklusivt til mobilenheder og fungerer ved hjælp af en OEM-printerapp ligesom andre IoT-enheder. Denne HP Tango-enhed er designet eksklusivt til
mobilenheder, eftersom installationen kræver en mobilenhed. 2) Bruger både lokalt Wi-Fi og tilslutning ved hjælp af mobildata til cloud, hvilket giver mulighed for tovejsforbindelse ved hjælp af OEM-appen samt mulighed for at
styre printeren og se status. 3) Unik i sin klasse, da den ikke har skærm/display/knapper/lysdioder/USB-port udover tænd-/slukknappen. Smart Home-enheder har ofte ingen skærm/display/knapper/lysdioder/USB-port, da de er
designet til trådløs forbindelse og styres af en OEM-baseret app på smart-enheder, f.eks. telefon eller tablet. Sammenlignet med størstedelen af desktop-inkjetfarveprintere og all-in-one-printere i A4-størrelse i samme kategori
<€150. Udsagn baseres på HP’s interne undersøgelse af printerleverandørers offentliggjorte specifikationer samt Keypoint Intelligence Buyers Labs undersøgelse fra 3/29/2018, der er bestilt af HP. Få mere at vide på:
keypointintelligence.com/HPTango. Markedsandel, som er rapporteret af IDC CYQ4 2017 Hardcopy Peripherals Tracker.
2
Du kan få flere oplysninger om kravene for lokal udskrivning på http://hp.com/go/mobileprinting.
3
Kræver download af HP Smart-appen. Mobilenhedens operativsystem afgør, hvilke funktioner der kan styres. Få en liste over alle understøttede operativsystemer samt relevante oplysninger på http://support.hp.com/usen/document/c03561640. Du kan få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på http://hp.com/go/mobileprinting.
4
Baseret på HP's interne test. Det gennemsnitlige tidsestimat er baseret på den tilsluttede printer og den downloadede HP Smart-app. Printeren og mobilenheden skal kunne oprette forbindelse til det trådløse netværk.
Mobilenheden skal understøtte Bluetooth v4.0+ og være aktiveret. Ydeevnen varierer afhængig af brugerens netværksforbindelse og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger om Bluetooth® Smart på
http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og benyttes af HP under licens. Du kan få flere oplysninger om kravene for lokal udskrivning på http://hp.com/go/mobileprinting.
5
Trådløs brug er kun muligt med 2,4-GHz- og 5,0-GHz-forbindelser. Du kan få flere oplysninger på http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
7
Bestilles af printeren efter behov. Kræver forbindelse til internettet. Tilgængelighed kan variere under særlige omstændigheder. Ekspreslevering fås via supporttjenester, hvis du bruger mere blæk end forventet. Du kan få hjælp
til fejlfinding og se, hvordan du kan kontakte kundeservice på hp.com/go/instantinksupport.
8
Du kan ændre eller annullere dit abonnement online når som helst. Hvis du vælger at opsige dit HP Instant Ink-abonnement, kan du gå tilbage til at anvende originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af
abonnementet sker med øjeblikkelig virkning, og eventuelle gebyrer opkræves med tilbagevirkende kraft eller i den næste faktureringsperiode afhængig af brugerens valg. Nedgradering og annullering af abonnementet træder i
kraft efter den sidste dag i den indeværende faktureringsperiode. Du kan finde flere oplysninger på instantink.hpconnected.com/dk/da/terms.
9
Opret et HP Instant Ink-abonnement med månedlig betaling, og få gratis billeder fra din mobilenhed. Billeder udskrevet fra en mobilenhed på papir op til 13 x 18 cm tælles ikke med i antallet af sider i dit HP Instant Inkabonnement. Papir medfølger ikke. HP forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller annullere tilbuddet om gratis billeder med 60 dages varsel. Dette tilbud kan ikke indløses til kontanter, medmindre loven kræver det.
Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Se tilgængeligheden på hpinstantink.com. Deltagelse kræver internetforbindelse og et gyldigt betalingskort. Få yderligere oplysninger i vilkår og betingelser for HP Instant Ink på
instantink.hpconnected.com/terms. Få oplysninger om hele tilbuddet på hpinstantink.com/tango.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Enten efter udskrivning af første side eller efter første sæt af ISO-testsider. Læs mere på: http://www.hp.com/go/printerclaims. Hastigheder er testet ved hjælp af Wi-Fi 2,4 GHz. Kantløst foto 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 tommer)

testet med 2,4 GHz.
2 Målene afhænger af konfigurationen.
3 Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Tilslut aldrig til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre garantien.

http://www.hp.com/dk
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser
findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Udgivet i EMEA 4AA7-3700, Oktober 2018
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