
Dataark

HP PageWide Pro
452dw-skriver
Uslåelig verdi. Uovertruffen hastighet.

Maksimal hastighet og valuta for
pengene – HP PageWide Pro gir de
laveste totale eierkostnadene og
oppnår de høyeste hastighetene i sin
klasse.1,2 Oppnå farger med
profesjonell kvalitet, samt
sikkerhetsfunksjoner og
energieffektivitet som er best i
klassen.3,4

Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Bare
beregnet på bruk med blekkpatroner som
bruker en original HP-brikke. Blekkpatroner
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

Profesjonelle farger, banebrytende lave totale eierkostnader
● Resultater du forventer og varig verdi – banebrytende lave totale eierkostnader, de laveste

i sin klasse.2

● Skriv ut med farger og profesjonell kvalitet på mange forskjellige papirtyper – perfekt for
bruk på kontoret.

● Skriv ut flere sider og skift ut patroner sjeldnere, ved å bruke originale HP
PageWide-blekkpatroner med høy kapasitet.5

● Bruk mindre tid og penger på planlagt vedlikehold med strømlinjeformet HP
PageWide-teknologi.6

Den raskeste skriveren i sin klasse1

● Vent mindre og gjør mer med bransjeledende hastigheter – så raskt som 55 spm i farger
og svart-hvitt.1

● Ta sidene og gå – uten å måtte vente. Denne enheten våkner og skriver ut raskest i sin
klasse.7

● Skriv ut direkte fra den mobile enheten til din Wi-Fi Direct®-skriver – uten å koble deg til
bedriftsnettverket.8

Velprøvd teknologi. Overlegen energieffektivitet.4

● Reduser nedetid med HP PageWide-teknologi som gir den pålitelige ytelsen som bedrifter
trenger.

● Spar strøm med HP PageWide-teknologi – laget for å bruke mindre strøm enn andre
skrivere i klassen.4

● Skriv ut dokumenter i farger av profesjonell kvalitet og få en ytelse som svarer til
forventningene du har til HP PageWide-blekkpatroner.

Bransjeledende sikkerhet3 og administrative funksjoner
● Beskytt investeringen og utvid funksjonaliteten med en portefølje av løsninger etter hvert

som behovene øker.9

● Hold skriveren trygg – fra oppstart til avslutning – med sikker oppstart og
integritetsvalidering av koder.
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Tilbehør, rekvisita og kundestøtte
Tilbehør D3Q23A HP PageWide Pro 500-arks papirskuff

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

Rekvisita L0S07AE HP 973X høykapasitet svart original PageWide-blekkpatron ~10 000 sider

F6T81AE HP 973X høykapasitet cyan original PageWide-blekkpatron ~7 000 sider
F6T82AE HP 973X høykapasitet magenta original PageWide-blekkpatron ~7 000 sider
F6T83AE HP 973X høykapasitet gul original PageWide-blekkpatron ~7 000 sider

Service og kundestøtte U8ZZ2E HP 3 års maskinvarestøtte neste virkedag for PageWide Pro X452/X552
U8ZZ3E HP 4 års maskinvarestøtte neste virkedag for PageWide Pro X452/X552
U8ZZ4E HP 5 års maskinvarestøtte neste virkedag for PageWide Pro X452/X552
U9AA9PE HP 1 år maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti for PageWide Pro X452/X552
U9AB0PE HP 2 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti for PageWide Pro X452/X552
U9AA3E HP 3 års utskiftning på stedet neste virkedag for PageWide Pro X452/X552
U9AA4E HP 4 års utskiftning på stedet neste virkedag for PageWide Pro X452/X552
U9AA5E HP 5 års utskiftning på stedet neste virkedag for PageWide Pro X452/X552
U9AB3PE HP 1 års service med utskiftning på stedet neste virkedag etter garanti for PageWide Pro X452/X552

Tekniske data

Modell HP PageWide Pro 452dw-skriver

Produktnummer D3Q16B

Funksjoner Utskr.

Kontrollpanel 5,08 cm (2,0 tommer) MGD (Monochrome Graphic Display)

Utskrift
Utskriftsteknologi HP Pagewide-teknologi med pigmentert blekk

Utskriftshastighet Svart (A4, ISO): Opptil 40 spm; Farger (A4, ISO): Opptil 40 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 21 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 21 bpm; Svart-hvitt
(generelt kontor): Opptil 55 spm; Farger (generelt kontor): Opptil 55 spm

Første side ut Svart (A4, klar): Så raskt som 6,5 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7 sek

Utskriftsoppløsning Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (ved utskrift på uspesifisert vanlig papir, HP Premium Inkjet matt
presentasjonspapir og HP Inkjet matt brosjyrepapir); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (på HP Advanced
fotopapir)

Månedlig kapasitet1 Opptil 50 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum2: 750 til 4500

Skriver
Smart-programvarefunksjoner

HP ePrint; HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Forhåndsvisning; Automatisk tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per
ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Hefteutskrift; Omslagssider; Skuffvalg; Skalering; Stående/liggende format; Gråtoner i høy kvalitet/Bare svart blekk;
Utskriftsmodusene generelt kontor/profesjonell/presentasjon/maksimal oppløsning; Snarveier på kontrollpanelet

Standard skriverspråk PCL6 PCLXL (PCL6), PCL5, innebygd PDF, HP Postscript Level 3-emulering

Utskriftsområde Utskriftsmarger: Topp: 4,2 mm, Bunn: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Høyre: 4,2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm

Utskrift uten kanter Nei

Patron-/kassettnummer 4 (1 svart, cyan, magenta, gul)

Minnekortkompatibilitet Ingen

Dobbeltsidig utskrift Automatisk (standard)

Prosessorhastighet 1,2 GHz

Tilkobling
Standard 1 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Ethernet 10/100 Base-TX-nettverk; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g-tilgangspunkt

Tilleggsutstyr Støtte for følgende eksterne Jetdirect-servere; Bare utskrift: HP Jetdirect en1700 ekstern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet
ekstern utskriftsserver for nettverksklare Hi-Speed USB 2.0- og 3.0-periferenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådløs og Fast Ethernet
ekstern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver (J8021A); Annet
tilbehør som støttes: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Trådløst direkte

Trådløst Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n

Mobil utskriftsfunksjon HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløst direkte-utskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobil-apper

Støttede nettverksprotokoller Støttede nettverksprotokollkonfigurasjoner (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD;
Tilpasset Raw-port/Port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Oppdaging av webtjenester; Webtjenester-utskrift;
DHCP-tilleggsutstyr: 81/RFC4702/RFC4704, 12-vertsnavn; 44; Syslog; Brannmur; SSL/TLS (HTTPs); Passordbeskyttet innebygd webserver for
nettverk; Aktivering/deaktivering av nettverksporter og enhetsfunksjoner; 802.1x kablet autentisering; 802.1x trådløs godkjenning (EAP-TLS og PEAP)
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Modell HP PageWide Pro 452dw-skriver

Produktnummer D3Q16B

Nettverksmuligheter Ja, via innebygd Ethernet, trådløst 802.11b/g/n

Minne Standard: 512 MB; Maksimum : 512 MB

Papirhåndtering
Antall papirskuffer Standard: 2; Maksimum: Opp til 3

Medietyper Vanlig papir (tynt, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet, resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere), foto (glanset, mykt
glanset, sateng, matt, annet fotopapir for blekkskrivere), konvolutter, etiketter, kort, spesialpapir (glanset brosjyrepapir, matt brosjyrepapir, brettet
brosjyrepapir, kort, annet spesialpapir for blekkskrivere)

Mediestørrelse Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks papirskuff 3 som tillegg: 102 x 210 til 216 x
356 mm
Støttet (metrisk): Skuff 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (DL, B5,
C5); Skuff 3: A4, A5, B5 (JIS)

Mediehåndtering Standard arkkapasitet: 500-arks papirskuff, 50-arks universalskuff
Standard utkapasitet: 300-arks utskuff (forsiden ned)
Ekstra innenhet: Valgfri 500 arks papirskuff, 2 x 500 arks papirskuff

Medievekt3 Skuff 1: 60 til 120 g/m² (vanlig papir), 125 til 300 g/m² (fotopapir), 75 til 90 g/m² (konvolutter), 120 til 180 g/m² (brosjyre), 163 til 200 g/m² (kort);
Skuff 2: 60 til 120 g/m² (vanlig papir), 125 til 250 g/m² (fotopapir), 75 til 90 g/m² (konvolutter), 120 til 180 g/m² (brosjyre), 163 til 200 g/m² (kort);
Skuff 3: 60 til 120 g/m² (vanlig papir), 125 til 250 g/m² (fotopapir), 120 til 180 g/m² (brosjyre), 163 til 200 g/m² (kort);

Papirkapasitet Standard: Opptil 500 ark
Maksimum: Opptil 1550 ark

Utskuffkapasitet Standard: Opptil 300 ark
Konvolutter: Opptil 35 konvolutter
etiketter: Opptil 100 ark
Kort: Opptil 100 kort
Maksimum: Opptil 300 ark

Inkludert programvare Windows-installeringsprogram og diskret PCL 6-driver; Mac-installeringsprogram og PS-driver; HP Oppdatering; HP deltakelsesundersøkelse; Bing
Toolbar; HP Smart Print;

Skriverstyring HP Web Jetadmin; Innebygd webserver; HP UPD Printer Administrator Resource Kit; HP Utility (Mac); Valgfritt HP JetAdvantage Security Manager

Mål og vekt

Skrivermål (B x D x H) Minste: 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

Skrivervekt4 16,38 kg

Pakkevekt 20,15 kg

Driftsmiljø Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 80 % RF

Datalagring Temperatur: -40–60 ºC Fuktighet: 5 til 90 % RF

Akustisk Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A);

Strøm Krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Forbruk: 100 watt (maksimum), 70 watt gjennomsnitt (utskrift), 9,5 watt
(klar), 4,5 watt (hvilemodus), 0,2 watt (automatisk av); Typisk strømforbruk (TEC): 0,826 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning

Sertifiseringer CISPR 22:2008/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-direktiv 2004/108/EF med CE-merking (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)

Minimum systemkrav Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet
Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internet-tilkobling, 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 tilgjengelig harddiskplass; Internett kreves; USB

Opprinnelsesland Produsert i Kina

Innhold i esken HP PageWide Pro 452dw-skriver; HP 913 svart PageWide-oppstartsblekkpatron (ca. 3 000 sider); HP 913 cyan PageWide-oppstartsblekkpatron, HP
913 magenta PageWide-oppstartsblekkpatron, HP 913 gul PageWide-oppstartsblekkpatron: samlet kapasitet (ca.1 500 sider); Strømledning;
Installeringsveiledning; CD-ROM-plater (for programvare, Windows- og Mac-skriverdrivere og brukerveiledning)

Garanti Ett års på stedet-garanti, service og støtte; Ett års teknisk telefonstøtte, chat og e-post
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Fotnoter
1 Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus av alle bedriftsfargeskrivere og MFP-er med fargeutskrift 400–1000 € per november 2015, med unntak av
andre HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler rapportert av IDC i Q3 2015. HP PageWide-hastigheter er basert på Generell kontormodus med unntak
av første side. Lær mer på hp.com/go/printerspeeds.
2 Sammenligning av totalkostnaden ved eierskap er basert på 90 000 sider, produsentens publiserte spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk, produsentens anbefalte priser for HP-maskinvare og -rekvisita,
gjennomsnittlig pris for konkurrenters produkter, pris per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med tilgjengelige blekkpatroner av høyest kapasitet, forbruksmateriell med lang levetid
for alle bedriftsfargeskrivere i priskategorien € 300–800 og bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien € 400–1000 per november 2015, med unntak av produkter med markedsandel på 1 %, etter statistikken for
markedsandeler som er rapportert av IDC i Q3 2015. Faktiske priser kan variere. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims og hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Påstanden om bransjeledende sikkerhet og enhetsadministrasjon er basert på sammenligning av innebygde funksjoner for alle bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–800 € og bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i
priskategorien 400–1000 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, ved å bruke markedsandelen som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på hp.com/go/printersecurityclaims.
4 Påstanden om energibruk er basert på TEC-data rapportert på energystar.gov, normalisert data for å avgjøre energieffektiviteten for majoriteten av skrivere i klassen bedriftsskrivere i priskategorien 300–800 € og
bedrifts-MFP-er i priskategorien 400–1000 € per november 2015; markedsandelen er som rapportert av IDC i Q3 2015. Faktiske resultater kan variere. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.
5 HP 970X høykapasitet originale PageWide-patroner er ikke inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 970-serien med høykapasitet
PageWide-blekkpatroner sammenlignet med HP 970-serien med originale PageWide-blekkpatroner. Blekkpatroner med høy kapasitet er bare kompatible med MFP-er og skrivere i HP PageWide Pro 400- og 500-serien.
Lær mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Mindre planlagt vedlikehold basert på 150 000 utskrevne sider og oppgitte sammenligninger av majoriteten av fargelaserskrivere i priskategorien 300–800 € og MPF-er med fargeutskrift i priskategorien 400–1000 €
per november 2015; markedsandel som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.
7 Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for første side ut fra klar- og hvilemodus for alle bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–800 € og MFP-er med fargeutskrift i priskategorien
400–1000 € per november 2015, med unntak av andre HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller mindre markedsandel, ved å bruke markedsandelen som ble rapportert av IDC i Q3 2015. Med forbehold om
enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Lær mer på hp.com/go/printerspeeds.
8 Mobilenheten må være koblet direkte til signalet til en Wi-Fi Direct®-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Wi-Fi Direct er et registrert
varemerke for Wi-Fi Alliance®. Se hp.com/go/mobileprinting for mer informasjon.
9 Ekstra arbeidsflytløsninger er tilgjengelig gjennom HPs programvare og tredjeparts partnerprogram. Gå til hp.com/go/gsc for mer informasjon om løsninger.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color
LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
2 HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget
garantiperiode.
3 Alle HP-medier som er oppført som kompatible med skriveren i HP PageWide Printing Supplies Compatibility Guide, kan brukes, uansett vekt.
4 Med blekk installert, ingen medier i skuffene.

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
HP-produkter 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 4AA6-3267NOE, Januar 2018
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