
Datablad

HP PageWide Pro
452dw-printer
Uforlignelig værdi. En uovertruffen hastighed.

Ultimativ værdi og hastighed – med
HP PageWide Pro får du de laveste
samlede omkostninger ved ejerskab
og de højeste hastigheder i klassen.1,2
Du får professionel farvekvalitet samt
klassens bedste sikkerhedsfunktioner
og energieffektivitet.3,4

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

Professionelle farver og imponerende lave samlede omkostninger
● Med klassens laveste totale ejerskabsomkostninger får du længerevarende værdi og de
resultater, du forventer.2

● Få farveudskrifter i professionel kvalitet på forskellige slags papir – perfekt til kontoret.

● De originale PageWide-patroner fra HP med høj kapacitet skal udskiftes sjældnere, så du
kan udskrive flere sider med hver patron.5

● Med den strømlinede PageWide-teknologi fra HP bruger du mindre tid og færre midler på
planlagt vedligeholdelse.6

Den hurtigste printer i sin klasse1

● Med klassens højeste hastigheder – op til 55 s/min i henholdsvis farve og sort/hvid – kan
du få lavet mere og vente mindre.1

● Snup din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Denne enhed er klassens hurtigste til
at starte op og udskrive første side.7

● Udskriv direkte fra din mobilenhed til Wi-Fi Direct®-printeren – uden at gå på
virksomhedens netværk.8

Gennemtestet teknologi. Overlegen energieffektivitet.4

● PageWide-teknologien fra HP er lig med pålidelig ydelse i erhvervsklassen med mindre
nedetid.

● Spar på energien med HP PageWide-teknologien – den er designet til at have et lavere
strømforbrug end andre printere i sin klasse.4

● Med originale PageWide-patroner fra HP får du høj ydelse og farvedokumenter i
professionel kvalitet.

Klassens bedste sikkerheds-3 og administrationsfunktioner
● Du kan få hjælp til at beskytte din investering og udvide dine muligheder efter behov ved
hjælp af en samlet løsning.9

● Med sikker start og validering af kodeintegritet bliver printeren sikret – fra den startes til
den slukkes.
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Datablad | HP PageWide Pro 452dw-printer

Tilbehør, forbrugsvarer og support
Tilbehør D3Q23A HP PageWide Pro-papirbakke til 500 ark

P0V04A HP PageWide Pro 2x500-sheet-papirbakke og -stativ

Forbrugsvarer L0S07AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, sort Omkring 10.000 sider

F6T81AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan Omkring 7.000 sider
F6T82AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta Omkring 7.000 sider
F6T83AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, gul Omkring 7.000 sider

Service og support U8ZZ2E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag til PageWide Pro X452/X552
U8ZZ3E HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag til PageWide ProX452/X552
U8ZZ4E HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag til PageWide Pro X452/X552
U9AA9PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til PageWide Pro X452/X552
U9AB0PE HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til PageWide Pro X452/X552
U9AA3E HP's 3-års service med ombytning næste hverdag på stedet til HP PageWide Pro X452/X552
U9AA4E HP's 4-års service med ombytning næste hverdag på stedet til HP PageWide Pro X452/X552
U9AA5E HP's 5-års service med ombytning næste hverdag på stedet til PageWide Pro X452/X552
U0AB3PE HP's 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag på stedet til PageWide Pro X452/X552

Tekniske specifikationer

Model HP PageWide Pro 452dw-printer

Produktnummer D3Q16B

Funktioner Print

Kontrolpanel 5,08 cm (2,0") MGD-display (Monochrome Graphic Display)

Udskriv
Udskrivningsteknologi HP PageWide-teknologi med pigmentbaseret blæk

Udskrivningshastighed Sort (A4, ISO): Op til 40 sider/min.; Farve (A4, ISO): Op til 40 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 21 billeder/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 21
billeder/min.; Sort (kontor): Op til 55 sider/min.; Farve (kontor): Op til 55 sider/min.

Udskrivning af første side Sort (A4, klar): På kun 6,5 sekunder; Farve (A4, klar): På kun 7 sek.

Udskriftsopløsning Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi, (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, normalt papir, mat HP
Premium Inkjet-præsentationspapir og mat HP Inkjet-brochurepapir); Farve (bedst): Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi
(på HP Advanced-fotopapir)

Normeret forbrug pr. måned:1 Op til 50.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned2: 750 til 4.500

Printer Smart Software -
egenskaber

HP ePrint; HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Udskriftseksempel; Automatisk tosidet udskrivning; Udskriv flere sider
pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfte; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Kun blæk i høj kvalitet, gråskala og
sort; Udskrivningstilstandene General Office/Professional/Presentation/Maximum dpi; Genveje på kontrolpanelet

Standardprintersprog HP PCLXL (PCL6), PCL5, originalt PDF, HP Postscript Level 3-emulering

Printområde Udskriftsmarginer: Top: 4,2 mm, Bund: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Højre: 4,2 mm;Maksimalt udskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm

Udskrivning uden ramme Nej

Numre på printerpatroner 4 (1 sort, cyan, magenta, gul)

RAM-kortkompatibilitet Ingen

Dupleksudskrivning Automatisk (standard)

Processorhastighed 1,2 GHz

Tilslutning
Standard 1 Hi-Speed-USB 2.0-vært; 1 USB 2.0-enhed; 1 Ethernet 10/100 Base-TX netværk; 802.11 b/g/n station; 802.11 b/g adgangspunkt

Ekstraudstyr Understøtter følgende eksterne Jetdirect-servere; Kun udskrivning: Ekstern HP Jetdirect en1700-printerserver (J7988G), ekstern HP Jetdirect en3700
Fast-Ethernet-printerserver til Hi-Speed USB 2.0- og 3.0-tilbehør med netværksfunktion (J7942G), ekstern HP Jetdirect ew2400-printerserver til
trådløs 802.11b/g-forbindelse og Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500-printerserver til trådløs
802.11b/g-forbindelse (J8021A); Andet understøttet tilbehør: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Direkte trådløs

Trådløs forbindelse Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n

Funktion til mobiludskrivning HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning; Google Cloud Print 2.0; mobilapps

Understøttede
netværksprotokoller

Understøttede konfigurationer af netværksprotokoller (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (auto-IP); NetBIOS/WINS;
LPR/LPD; Brugerdefineret Raw-port/port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Udskrivning via Web
Services; DHCP-muligheder: 81/RFC4702/RFC4704, 12-værtsnavn; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTP'er); Indbygget webserver til netværksbrug, som
er beskyttet med adgangskode; Aktiver/deaktiver netværksporte og enhedsfunktioner; Almindelig 802.1x-godkendelse; Trådløs 802.1x-godkendelse
(EAP-TLS og PEAP)
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Model HP PageWide Pro 452dw-printer

Produktnummer D3Q16B

Netværksegenskaber Ja, via indbygget Ethernet, trådløs forbindelse (802.11b/g/n)

Hukommelse Standard: 512 MB;Maksimum : 512 MB

Papirhåndtering
Antal papirbakker Standard: 2;Maksimum: Op til 3

Medietyper Almindeligt papir (let, mellemlet, halvtykt, kraftigt, ekstra kraftigt, kanthullet, genbrugspapir, bond-papir, andet inkjet-papir), foto (blankt, glittet, let
glittet, satin, mat, andet inkjet-fotopapir), konvolutter, etiketter, kort, specialpapir (blankt brochurepapir, mat brochurepapir, trefoldet brochure, Hagaki,
lykønskningskort, andet inkjet-specialpapir)

Medieformat Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri ekstrabakke 3 til 500 ark: 102 x 210 til 216
x 356 mm
Understøttet (mål): Bakke 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (DL, B5,
C5); Bakke 3: A4, A5, B5 (JIS)

Mediehåndtering Standardinput: 500-arks papirbakke, 50-arks universalbakke
Standardoutput: 300-arks udbakke til udskrifter med forsiden nedad.
Valgfrit input: Valgfri 500-arks bakke, 2 x 500-arks papirbakke

Gramvægt3 Bakke 1: 60 til 120 g/m² (almindeligt papir), 125 til 300 g/m² (fotopapir), 75 til 90 g/m² (konvolut), 120 til 180 g/m² (brochure), 163 til 200 g/m² (kort);
Bakke 2: 60 til 120 g/m² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m² (fotopapir), 75 til 90 g/m² (konvolut), 120 til 180 g/m² (brochure), 163 til 200 g/m² (kort);
Bakke 3: 60 til 120 g/m² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m² (fotopapir), 120 til 180 g/m² (brochure), 163 til 200 g/m² (kort)

Papirkapacitet Standard: Op til 500 ark
Maksimum: Op til 1.550 ark

Kapacitet for udbakke Standard: Op til 300 ark
Kuverter: Op til 35 kuverter
labels: Op til 100 ark
Kort: Op til 100 kort
Maksimum: Op til 300 ark

Software inkluderet Windows-installationsprogram og særskilt PCL 6-driver; Mac-installationsprogram og PS-driver; HP Update; HP Participation Study; Bing-værktøjslinje;
HP Smart Print

Printeradministration HP Web Jetadmin; Integreret webserver; HP UPD-ressourcesæt til printeradministratoren; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (tilbehør)

Mål og vægt

Printermål (B x D x H) Minimum: 530 x 407 x 378,9 mm;Maksimum: 802 x 693 x 378,9 mm

Pakkemål (B x D x H) 600 x 495 x 477 mm

Printervægt4 16,38 kg

Pakkevægt 20,15 kg

Driftsmiljø Temperatur: 15 til 30ºC; Luftfugtighed: 20% til 80% relativ luftfugtighed

Harddiskplads Temperatur: -40 til 60ºC Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed

Lydforhold Lydintensitet: 6,9 B(A);

Strømforsyning Krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); Forbrug: 100 W (maksimal), 70 W i gennemsnit (udskrivning), 9,5 W (klar), 4,5 W
(dvale), 0,2 W (manuel slukning).; Typisk elforbrug (TEC): 0,826 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning

Certificeringer CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008;
EMC-direktivet 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa)
EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

Kompatible operativsystemer Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)

Minimumskrav til system Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer;
Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8;
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB ledig plads på harddisken; Kræver internet; USB

Oprindelsesland Fremstillet i Kina

Kassens indhold HP PageWide Pro 452dw-printer; HP 913A PageWide-startpatron i sort (ca. 3.000 sider); HP 913 PageWide-startpatron i cyan, HP 913
PageWide-startpatron i magenta, HP 913 PageWide-startpatron i gul: kombineret kapacitet (ca. 1.500 sider); Strømledning; Installationsvejledning;
Cd-rom'er (til software, Windows- og Mac-printerdrivere og brugervejledning)

Garanti 1 års garanti, service og support på stedet; 1 års teknisk support via telefon, chat og e-mail
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Fodnoter
1 Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvetilstande for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400-€1.000 pr. november
2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastigheder er baseret på
tilstanden General Office og omfatter ikke udskrivningen af første side. Læs mere på hp.com/go/printerspeeds.
2 Samlede ejerskabsomkostninger sammenlignes ved 90.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens anbefalede detailpriser for HP-hardware og
-forbrugsvarer, gennemsnitlige detailpriser på konkurrerende enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med vedvarende udskrivning i standardtilstand med patroner med højest mulig kapacitet, holdbare
forbrugsmaterialer til erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400-€1.000 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på
markedsandel som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske priser kan variere. Du kan finde flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Erklæringen om at være førende inden for sikkerhed og flådestyring er baseret på sammenligninger af indbyggede funktioner i alle erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400-€1.000
pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Læs mere på hp.com/go/printersecurityclaims.
4 Oplysninger om energiforbrug er baseret på TEC-data, der anvendes på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for størstedelen af klassens erhvervsprintere med en pris på €300-€800
og MFP'er med en pris på €400-€1.000 pr. november 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske resultater kan variere. Læs mere på hp.com/go/pagewideclaims.
5 Originale HP 970X PageWide-patroner med høj kapacitet er ikke inkluderet i købet af printeren; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på sidekapaciteten i henhold til ISO 24711 for HP 970-serien af originale
PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 970-seriens originale PageWide-patroner. Patroner med høj kapacitet er kun kompatible med HP PageWide Pro 400- og 500-serierne af MFP'er og printere.
Læs mere på hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Behovet for mindre planlagt vedligeholdelse er baseret på op til 150.000 udskrevne sider samt offentliggjorte sammenligninger af størsteparten af tilsvarende farvelaserprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i
prisklassen €400-€1.000 pr. november 2015. Dette er baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Læs mere på hp.com/go/pagewideclaims.
7 Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for udskrivning af første side fra tilstanden klar og dvaletilstand. Dette gælder for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i
prisklassen €400-€1.000 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015.
Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan variere. Læs mere på hp.com/go/printerspeeds.
8 Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes direkte med en MFP eller printer, der understøtter Wi-Fi Direct®. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Wi-Fi Direct er et registreret
varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Læs mere på hp.com/go/mobileprinting.
9 Der fås flere løsninger via HP's software- og partnerprogram for tredjeparter. Du kan få flere oplysninger om løsningen på hp.com/go/gsc.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Normeret forbrug defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at
man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
2 HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en
udvidet garantiperiode.
3 Alle HP-medier, uanset vægt, der er angivet som kompatible med printeren i HP PageWide Printing Supplies Compatibility-vejledningen kan benyttes.
4 Med blæk installeret, ingen medier i bakkerne.

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 4AA6-3267DAE, Januar 2018
AD
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