Datablad

HP Tango
Välkommen till en era av smarta utskrifter. HP Tango, den första smarta hemmaskrivaren.1

Tango är utvecklad för att passa in i din livsstil
och för att användas med HP Smart-appen. Du
kan hela tiden ligga steget före genom att
ansluta och skriva ut från alla enheter, oavsett
var du är.2,3

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att
användas med bläckpatroner som har ett äkta HP-chip.
Bläckpatroner som har ett chip som inte är från HP kanske inte
fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i
framtiden. Läs mer på:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Höjdpunkter
Skriv ut, skanna, kopiera överallt ifrån med HP Smartappen
Uppackning av IoT: koppla in, hämta appen, anslut
Instant Ink och kostnadsfria foton från din smarttelefon.
Fotokvalitet: njut av livfulla och verklighetstrogna färger
och fyllig svart text.
Wi-Fi® med dubbla band för tillförlitlig anslutning mellan
enheter
Dela till e-post eller molnet från i stort sett var som helst

Smart och enkelt

Koppla upp dig och börja skriva ut direkt med smidig Wi-Fi®installation från din smarttelefon.4
Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner, plattor och
bärbara datorer.2
Känn dig trygg med anslutningen tack vare stabil prestanda med dual
band Wi-Fi®.5
Mer ansluten än någonsin

Skriv ut dokument varje dag från din smarttelefon.3
Skanna med hög kvalitet och dela till e-post eller molnet – från i stort
sett var som helst.3
Gör en kopia från din smarttelefon med HP Smart-appen och skicka
till skrivaren, från i stort sett var som helst.3
Få notiser när du skriver ut, skannar eller kopierar från din
smarttelefon.3
Spara upp till 70 % på bläck med HP Instant Ink6

Spara pengar på bläck och få det levererat direkt hem till dörren.7
Bläckpatroner och leverans ingår i månadskostnaden.
Få fyllig svart text och snygg grafik för alla dokument.
HP 303-bläckpatronerna ger autentiska färger så att alla dina
utskrifter glänser.
Inga årsavgifter. Byt plan eller avbryt den online utan några avgifter.8
Skriv ut dina foton kostnadsfritt

Skriv ut kostnadsfria foton från din smarttelefon – med Tango och HP
Instant Ink.9
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Produktrundtur
På bilden visas HP Tango

1. Styr skrivaren enkelt med HP Smart-appen
2. Dela till e-post eller molnet – nästan oavsett var du är
3. Skanna och kopiera med hög kvalitet via kameran
4. Finns med en rad olika omslag, färger och ytbehandlingar
5. Kantfria utskrifter upp till 13 x 18 cm (5 x 7 tum)
6. HP 303 original bläckpatroner ger skarp text och snygg grafik
7. Instant Ink och kostnadsfria foton från din smarttelefon
8. Dual-band Wi-Fi® ger tillförlitlig anslutning mellan enheter
9. 50-arksfack
10. Skriv ut upp till dubbelt så många sidor med HPs originalbläckpatroner med
hög kapacitet

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support
Förbrukningsartiklar

T6N01AE HP 303 trefärgs originalbläckpatron (~165 sidor)
T6N02AE HP 303 svart originalbläckpatron (~200 sidor)
T6N03AE HP 303XL trefärgs originalbläckpatron med hög kapacitet (~415 sidor)
T6N04AE HP 303XL svart originalbläckpatron med hög kapacitet (~600 sidor)

Service och support

UG195E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för OfficeJet-skrivare
UG071E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för OfficeJet-skrivare
UG244E HP 3 års Care Pack med retur till depå för OfficeJet-skrivare
(UG195E – tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UG071E – tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern,
Polen, Slovakien, UG244E – tillgängligt i Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Tekniska specifikationer
Modell

HP Tango

Produktnummer

2RY54B

Funktioner

Utskrift, trådlöst (kopiera och skanna via HP Smart-appen)

Kontrollpanel

3 CapSense-knappar med LED-lampor. Grön: fortsätt; Röd: avbryt; Vit/orange: info; 3 orange LED-lampor: uppmärksamhet behövs för
inmatningsfack

Skriv ut
Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet1

Svart (A4, ISO): Upp t 11 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp t 8 sid/min; Svart (allmänt kontorsläge): Upp t 20 sid/min; Färg (allmänt kontorsläge): Upp till 19
sid/min;

Utskriftsupplösning

Svart (bästa): Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi; Färg (bästa): Upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) i färg (vid utskrift från en dator) och 1 200 dpi
(original);

Kapacitet per månad

Upp t 500 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 100 till 300
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Modell

HP Tango

Produktnummer

2RY54B

Smarta programfunktioner i
skrivaren

Manuell duplex

Standardutskriftsspråk

HP PCL3 GUI

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler Högst upp: 3 mm, Underkant: 12,7 mm, Vänster: 3 mm, Höger: 3 mm; Maximalt utskriftsområde: 216 x 355 mm

Kantfri utskrift

Ja (upp till 13 x 18 cm)

Bläckpatronsnummer

2 (1 svart, 1 trefärgad)

Stöd för flerprogramskörning

Nej

Kompatibla minneskort

Inga

Dubbelsidig utskrift

Manuell

Kopiera
Kopieringsspecifikationer

Via HP Smart-appen

Smarta funktioner i
kopiatorprogrammet

Via HP Smart-appen

Skanna
Avancerade skanningsfunktioner

Via HP Smart-appen

Processorhastighet

360 MHz

Anslutning
Standard

Wi-Fi

Trådlöst

Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11n, BLE

Kapacitet för mobil utskrift

HP Smart-appen

Stöd för nätverksprotokoll

9100; SNMP; SLP; IPP; WS; Trådlöst

Nätverksfunktioner

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

Minne

Standard: 256 MB DDR3; Maximal : 256 MB DDR3

Pappershantering
Antal pappersfack

Standard: 1; Maximal: 1

Medietyper

Vanligt papper, HP-fotopapper, matt HP-broschyrpapper eller professionellt papper, matt HP-presentationspapper, glättat HP-broschyrpapper eller
professionellt papper, annat bläckfotopapper, annat matt bläckpapper, annat glättat bläckpapper, Hagaki-papper för bläckskrivare, vanligt papper,
tjockt vanligt papper, lätt/återvunnet papper

Mediestorlek

Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm
Stöds (metrisk): A4; B5; A6; DL-kuvert (Obs: många andra mediestorlekar stöds, från 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm.)

Medievikt

60 till 300 g/m²

Inmatningskapacitet

Standard: Upp till 50 ark
Maximal: Upp till 50 ark

Utmatningskapacitet

Standard: Upp till 20 ark
Kuvert: Upp till 5 kuvert
Kort: Upp till 15 kort
Maximal: Upp till 20 ark
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Modell

HP Tango

Produktnummer

2RY54B

Kompatibla operativsystem

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

Lägsta 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 (tidigare OS X), macOS High Sierra v10.13

Medföljande program

HP Printer Software, HP Update

Skrivarhantering

Inbäddad webbserver

Mått och vikt
Skrivarens mått (B x D x H) 2

Lägsta 377 x 206 x 91 mm;
Maximal: 376 x 514,2 x 266,1 mm;

Emballagets yttermått (B x D x H)

502 x 269 x 151 mm

Skrivarens vikt

3,08 kg

Vikt inklusive emballage

4,24 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 5 till 40°C
Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Lagringsvillkor

Temperatur: -40 till 60 °C
Luftfuktighet: 5 till 90 % RH (icke-kondenserande)

Strömförsörjning 3

Krav: Inspänning 100 till 240 V AC (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz).;
Energiförbrukning: 100 V AC/60 Hz, (endast Wi-Fi-anslutning), 2,6350 W (startklar); 1,3433 W (viloläge); 0,0499 W (avstängd); 230 V AC/50 Hz
(endast Wi-Fi-anslutning), 2,7324 W (startklar), 1,4632 W (viloläge), 0,0971 W (avstängd);
Typisk elförbrukning (TEC) : 0,026 kWh/vecka (baserat på att användaren skriver ut 15 sekunder per dag);
Nätaggregatstyp: Intern;

Energibesparingsteknik

HP automatisk avstängning

Certifikat

ENERGY STAR®-certifierad

Garanti

Den här produkten har ett års teknisk support; Ett års begränsad hårdvarugaranti; Tillgång till webbsupporttjänster dygnet runt via
http://www.hp.com/support/tango
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Fotnoter
1

"Smart hemmaskrivare" definieras enligt följande: 1) Utformad exklusivt för mobila enheter och drivs av en OEM-skrivarapp, som andra IoT-enheter. Den här HP Tango-enheten är utformad exklusivt för mobila enheter och
installationen kräver en mobil enhet. 2) Använder både lokalt Wi-Fi och mobildata i molnet för dubbelriktad anslutning med OEM-appen för styrning av skrivaren och statushämtning. 3) Unik i sin klass eftersom den saknar skärm,
knappar, LED-lampor och USB-port (utöver strömknapp). Smarta enheter för hemmabruk saknar ofta skärm, knappar, LED-lampor och USB-port, eftersom de är utformade för trådlös styrning via en OEM-app på en smart enhet,
till exempel en telefon eller platta. Jämfört med majoriteten av klassens bläckskrivare och allt-i-ett-enheter som skriver ut i färg i formatet A4 < 150 euro. Påståendet baseras på HPs interna genomgång av skrivartillverkarnas
publicerade specifikationer och Keypoint Intelligence Buyers Lab 29 mars 2018, en undersökning som beställts av HP. Se: keypointintelligence.com/HPTango. Marknadsandelar enligt vad som rapporterats av IDC CYQ4 2017
Hardcopy Peripherals Tracker.
2
Information om lokala utskriftskrav finns på http://hp.com/go/mobileprinting.
3
Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Funktionerna kan variera beroende på den mobila enhetens operativsystem. En fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på http://support.hp.com/usen/document/c03561640. Information om lokala utskriftskrav finns på http://hp.com/go/mobileprinting.
4
Baserat på HPs interna tester. Genomsnittlig tidsuppskattning baserad på inkopplad skrivare och hämtad HP Smart-app. Skrivare och mobil enhet måste kunna ansluta till trådlösa nätverk. Den mobila enheten måste ha stöd för
Bluetooth v4.0+ och vara aktiverad. Prestandan varierar beroende på användarens nätverksanslutning och andra faktorer. Information om Bluetooth® Smart finns på http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth är ett varumärke
som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP på licens. Information om lokala utskriftskrav finns på http://hp.com/go/mobileprinting.
5
Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
7
Skrivaren skickar själv iväg beställningen när det är dags, under förutsättning att kunden har skrivaren ansluten till internet. Tillgänglighet kan variera vid enstaka tillfällen. Expressleveranser kan beställas via supporttjänster, om
det har gått åt mer bläck än planerat. Se hp.com/go/instantinksupport för hjälp med felsökning och olika alternativ för att kontakta supporten.
8
Byt plan eller avbryt den online när som helst. Om du väljer att avbryta HP Instant Ink-planen kan du återgå till att använda HPs originalpatroner: standard eller XL. Planuppgraderingar träder i kraft omedelbart och kostnaden
debiteras retroaktivt eller i samband med nästa faktureringscykel, beroende på vad du har valt. Nedgradering av en plan eller en uppsägning av planen träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella faktureringsperioden.
Fullständig information finns på instantink.hpconnected.com/se/sv/terms.
9
Registrera dig för en HP Instant Ink-plan som betalas månadsvis och få kostnadsfria utskrifter av foton från din mobila enhet. Foton som skrivs ut från en mobil enhet på papper upp till 13 x 18 cm räknas inte som sidor i din HP
Instant Ink-betalplan. Papper ingår inte. HP förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta erbjudandet om kostnadsfria foton när som helst med 60 dagars varsel. Erbjudandet kan inte bytas mot kontanter förutom om det krävs
enligt lagen. Tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Du kan se tillgängligheten på hpinstantink.com. Det krävs en internetanslutning och ett giltigt kontokort för att delta. Ytterligare information om villkoren för HP Instant Ink finns
på instantink.hpconnected.com/terms. Fullständiga uppgifter om erbjudandet finns på hpinstantink.com/tango.

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1 Antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på: http://www.hp.com/go/printerclaims. Utskriftshastigheter testade med Wi-Fi 2,4 GHz. Kantfria foton 10,16 x 15,24 cm

(4 x 6 tum) har testats med 2,4 GHz.
2 Måtten varierar för olika konfigurationer.
3 Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

http://www.hp.com/se
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
Publicerad inom EMEA 4AA7-3700, Oktober 2018
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