Dataark

HP Tango X
Smartskriverne er her. HP Tango, den første skriveren for smarte hjem.1

Tango, som er bygget for å tilpasse seg din
livsstil og er utviklet for bruk med HP Smartappen, hjelper deg med å holde deg oppdatert
ved å la deg koble til og skrive ut fra hvilken
som helst enhet hvor som helst. 2,3

Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Bare beregnet på bruk
med kassetter som bruker en original HP-brikke. Kassetter
som bruker brikker fra andre produsenter enn HP, vil muligens
ikke fungere, og selv om de fungerer i dag, vil de kanskje ikke
fungere i fremtiden. Lær mer på:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Hovedpunkter
Skriv ut, skann, kopier fra hvor som helst Med HP Smartappen
IoT-demonstrasjon: sett inn strømledningen, hent appen,
koble til
Instant Ink og gratis bilder fra smarttelefonen din
Fotokvalitet: få livaktig fargenøyaktighet og rik svart tekst.
Dual-band Wi-Fi® for en pålitelig tilkobling mellom enheter
Del på e-post eller i skyen fra nesten hvor som helst

Smart og lettvint

Koble til og kom raskt i gang med å skrive ut med smidig Wi-Fi®konfigurasjon fra smarttelefonen.4
Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner, nettbrett og
bærbare PC-er.2
Stol på forbindelsen med stabil ytelse fra dual band Wi-Fi®.5
Mer sammenkoblet enn noensinne

Skriv ut og skann enkelt fra smarttelefonen.3
Få skanninger av høy kvalitet og del dem på e-post eller i skyen – fra
nesten hvor som helst.3
Lag en kopi fra smarttelefonen din med HP Smart-appen, og send den
til skriveren fra nesten hvor som helst. 3
Få varsler når du skriver ut, skanner eller kopierer fra smarttelefonen.3
Spar opptil 70 % på blekk med HP Instant Ink6

Spar penger på blekk og få det automatisk levert på døren. 7
Blekkpatroner og leveringskostnader er inkludert i din månedlige
planpris.
Få rik svart tekst og levende grafikk for alle dine daglige dokumenter.
HP 303-blekkpatroner produserer ekte farger, så du kan imponere
med alle utskriftene dine.
Ingen årlige gebyrer – endre eller avslutt planene på nettet når som
helst uten straffegebyr.8
Skriv ut bildene dine gratis

Skriv ut bilder fra smarttelefonen med Tango og HP Instant Ink.9
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Produktomvisning
HP Tango X vist

1. Kontroller skriveren enkelt med HP Smart-appen
2. Del på e-post eller i skyen – fra nesten hvor som helst
3. Få skanning og kopiering av høy kvalitet ved bruk av kameraet
4. Tilgjengelig med et utvalg av innpakninger, farger og finisher
5. Utskrift uten kanter opptil 13 x 18 cm (5 x 7 tommer)
6. Originale HP 303-blekkpatroner gir skarp tekst og livaktig grafikk
7. Instant Ink og gratis bilder fra smarttelefonen din
8. Dual-band Wi-Fi® for pålitelig tilkobling mellom enheter
9. 50-arks skuff
10. Skriv ut opptil dobbelt så mange sider med originale HP-blekkpatroner med
høy kapasitet

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte
Rekvisita

T6N01AE HP 303 trefargers original blekkpatron (~165 sider)
T6N02AE HP 303 svart original blekkpatron (~200 sider)
T6N03AE HP 303XL høykapasitet trefargers original blekkpatron (~415 sider)
T6N04AE HP 303XL høykapasitet svart original blekkpatron (~600 sider)

Service og kundestøtte

UG195E HP 3 års Care Pack med standard utskifting for OfficeJet-skrivere
UG071E HP 3 års Care Pack med utskifting neste dag for OfficeJet-skrivere
UG244E HP 3 års Care Pack med retur for reparasjon for OfficeJet-skrivere
(UG195E – tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia, UG071E tilgjengelig i Belgia, Danmark, Finland,
Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn,
Østerrike, UG244E – tilgjengelig i Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner
Modell

HP Tango X

Produktnummer

3DP65B

Funksjoner

Utskrift, trådløs (kopi og skanning med HP Smart-appen)

Kontrollpanel

3 berøringsknapper med LED. Grønn: fortsett; Rød: avbryt; Hvit/gul: informasjon; 3 gule LED-lamper: papirskuff trenger tilsyn

Utskrift
Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Utskriftshastighet1

Svart (A4, ISO): Opptil 11 spm; Farger (A4, ISO): Opptil 8 spm; Svart-hvitt (generelt kontor): Opptil 20 spm; Farger (generelt kontor): Opptil 19 spm;

Utskriftsoppløsning

Svart-hvitt (best): Gjengitt med opptil 1200 x 1200 dpi; Farge (best): Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi i farger (ved utskrift fra datamaskin og 1200
inngående dpi);

Månedlig kapasitet

Opptil 500 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 100 til 300

2/5

Dataark | HP Tango X
Modell

HP Tango X

Produktnummer

3DP65B

Smarte
skriverprogramvarefunksjoner

Manuell dupleks

Standard skriverspråk

HP PCL3 GUI

Utskriftsområde

Utskriftsmarger Topp: 3 mm , Bunn: 12,7 mm, Venstre: 3 mm , Høyre: 3 mm ; Maksimalt utskriftsområde: 216 x 355 mm

Utskrift uten kanter

Ja (opptil 13 x 18 cm)

Patron-/kassettnummer

2 (1 svart, 1 trefargers)

Fleroppgavekjøring støttes

Nei

Kompatibilitet med minnekort

Ingen

Dobbeltsidig utskrift

Manuell

Kopiering
Kopimaskinspesifikasjoner

Støttes ved bruk av HP Smart-appen

Kopimaskin, smarte
programvarefunksjoner

Støttes ved bruk av HP Smart-appen

Skanning
Avanserte skannerfunksjoner

Støttes ved bruk av HP Smart-appen

Prosessorhastighet

360 MHz

Tilkobling
Standard

Wi-Fi

Trådløst

Ja, innebygd Wi-Fi 802.11n, BLE

Mobil utskriftsfunksjon

HP Smart-app

Nettverksprotokoller som støttes

9100; SNMP; SLP; IPP; WS; Trådløs

Nettverksfunksjoner

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

Minne

Standard: 256 MB DDR3; Maksimum : 256 MB DDR3

Papirhåndtering
Antall papirskuffer

Standard: 1; Maksimum: 1

Medietyper

Vanlig papir, HP fotopapir, HP matt brosjyrepapir eller Professional-papir, HP matt presentasjonspapir, HP glanset brosjyrepapir eller Professionalpapir, annet fotopapir for blekk, annet matt papir for blekk, annet glanset papir for blekk, Inkjet Hagaki, tykt vanlig papir

Mediestørrelse

Tilpasset (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm
Støttet (metrisk): A4; B5; A6; DL-konvolutt (merk: mange andre mediestørrelser støttes. Alt fra 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm)

Medievekt

60 til 300 g/m²

Papirkapasitet

Standard: Opptil 50 ark
Maksimum: Opptil 50 ark

Utskuffkapasitet

Standard: Opptil 20 ark
Konvolutter: Inntil 5 konvolutter
Kort: Opptil 15 kort
Maksimum: Opptil 20 ark
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Modell

HP Tango X

Produktnummer

3DP65B

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

Minstekrav til systemet

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 programvare

HP Printer Software, HP Update

Skriveradministrasjon

Innebygd webserver

Mål og vekt
Skrivermål (B x D x H) 2

Minste 389 x 246 x 91 mm;
Maksimum: 389,6 x 615,8 x 260,7 mm;

Pakningsvekt

4,59 kg

Driftsmiljø

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

Lagringsforhold

Temperatur: -40–60°C
Fuktighet: 5 til 90 % RF (ikke-kondenserende)

Strøm 3

Krav: Inngangsspenning 100–240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz).;
Forbruk: 100 V AC/60 Hz, (kun Wi-Fi-tilkobling), 2,6350 W (klar); 1,3433 W (hvilemodus); 0,0499 W (av); 230 V AC/50 Hz (kun Wi-Fi-tilkobling),
2,7324 W (klar), 1,4632 W (hvilemodus), 0,0971 W (av);
Typisk strømforbruk (TEC) : 0,026 kWh/uke (basert på bruk av skriver daglig i 15 sekunder);
Type strømforsyning: Intern;

Strømsparingsteknologi

HP Auto på/Auto-av-teknologi

Sertifiseringer

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

Dette produktet inkluderer ett års teknisk støtte; Ett års begrenset maskinvaregaranti; Tilgang til døgnåpne støttetjenester på nettet via
http://www.hp.com/support/tango
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Fotnoter
1

En «skriver for smarte hjem» skal oppfylle følgende kriterier: 1) Den er utviklet utelukkende for mobilenheter og styres ved hjelp av en OEM-skriverapp, som andre IoT-enheter. Denne HP Tango-enheten er utviklet utelukkende
for mobilenheter, og krever en mobilenhet for installasjon. 2) Den bruker både lokal Wi-Fi og skytilkobling via mobilnettet for toveis kommunikasjon med OEM-appen for å styre skriveren og innhente status. 3) Den er unik i sin
klasse i at den ikke har noen skjerm, knapper eller lys, annet enn strømbryteren. Smartenheter har ofte ingen skjerm, knapper, lys eller USB-porter, ettersom de er designet for å bli styrt trådløst ved bruk av en OEM-app på en
smartenhet, for eksempel en telefon eller et nettbrett. Sammenlignet med flertallet av A4-størrelse fargeblekkskrivere og alt-i-ett-enheter opptil EUR 150 i sin klasse. Krav basert på HPs interne forskning av skriverprodusenters
publiserte spesifikasjoner og studien Keypoint Intelligence Buyers Lab 3/29/2018, bestilt av HP. Se: keypointintelligence.com/HPTango. Markedsandel som rapportert av IDC CYQ4 2017 Hardcopy Peripherals Tracker.
2
Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på http://hp.com/go/mobileprinting.
3
Krever nedlasting av HP Smart-appen. De kontrollerte funksjonene kan variere avhengig av mobilenhetens operativsystem. Du finner en komplett oversikt over støttede operativsystemer og detaljer på
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på http://hp.com/go/mobileprinting.
4
Basert på interne HP-tester. Anslått gjennomsnittlig tidsbruk basert på tilkoblet skriver og nedlastet HP Smart-app. Skriver og mobilenhet må kunne kobles til trådløst nettverk. Mobilenheten må støtte Bluetooth v4.0+ og
funksjonen må være aktivert. Ytelsen varierer avhengig av brukerens nettverkstilkobling og andre faktorer. Du finner informasjon om Bluetooth® Smart på http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth er et varemerke som
tilhører eieren og brukes av HP på lisens. Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på http://hp.com/go/mobileprinting.
5
Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
6
Basert på tjenesteplanen HP Instant Ink for 300-siders plan (besparelser for andre planer vil være lavere). Basert på bruk av alle sidene i planen uten kjøp av ekstra sider sammenlignet med en gjennomsnittlig kostnad per side
(KPS) for å skrive ut ISO/IEC 24711-sider på et utvalg av fargeblekkskrivere til under 2000 NOK ved bruk av standardkapasitet patroner som rapportert av IDC i første kvartal 2018. Undersøkelsen er basert på indikerte
produsenters rekvisitapriser som rapportert av SPIRE i juni 2018 og sidekapasitet oppført på produsentens nettsted i juni 2018. For videre informasjon kan du gå til hp.com/go/nocompare. Alle priser er inkludert MVA. ISOkapasitet basert på kontinuerlig utskrift i standardmodus. Faktiske besparelser kan variere i henhold til antallet sider som faktisk skrives ut per måned og innholdet på sidene som skrives ut. For mer informasjon om ISOstandarder kan du gå til: hp.com/go/pageyield.
7
Bestilles av skriveren ved behov, avhengig av at kunden har Internett-tilkobling. Tilgjengelighet kan variere ved ualminnelige forhold. Hvis du bruker mer blekk enn forventet, er ekspressleveranser tilgjengelig fra
kundestøttetjenesten. Gå til hp.com/go/instantinksupport for å få hjelp til feilsøking og alternativer for å ta kontakt med kundestøtte.
8
Endre eller avbryt planen når som helst på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til bruk av originale HP Standard- eller XL-patroner. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart og
gebyrene blir pålagt i etterkant eller i neste faktureringsperiode, avhengig av hva brukeren velger. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter faktureringsperiodens siste dag. Du finner fullstendige detaljer på
https://instantink.hpconnected.com/no/no/terms.
9
Registrer deg for en betalt månedsplan på HP Instant Ink og få gratis bilder fra mobilenheten din. Bilder skrevet ut fra en mobilenhet på papir opptil 13 x 18 cm telles ikke mot sider i din månedlige HP Instant Ink-plan. Papir er
ikke inkludert. HP forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake tilbudet om gratis fotografier når som helst, med 60 dagers varsel. Tilbudet kan ikke veksles inn i kontanter unntatt når loven krever det. Tjenesten er ikke
tilgjengelig i alle land. Besøk hpinstantink.com for å se hvor tjenesten er tilgjengelig. Du må ha en Internett-tilkobling og et gyldig kredittkort for å delta. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig i HP Instant Ink-vilkårene på
instantink.hpconnected.com/terms. Les alt om tilbudet på hpinstantink.com/tango.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Enten etter første side eller etter første sett med ISO-testsider. Du finner mer informasjon på: http://www.hp.com/go/printerclaims. Utskriftshastighet testet med Wi-Fi 2,4 GHz. Fotografier uten kanter 10,16 x 15,24 cm (4 x

6 tommer) testet med 2,4 GHz.
2 Målene varierer med konfigurasjonen.
3 Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.

http://www.hp.com/no
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPprodukter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP
skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
Publisert i EMEA 4AA7-3701, Oktober 2018
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