Datablad

HP DeskJet 2720 Allt-i-ett-skrivare

Allt som du behöver finns nu med lättanvända
funktioner. Skriv ut, skanna och kopiera vanliga
dokument och få en trådlös anslutning helt
utan problem.1 Den enkla installationen med
appen HP Smart innebär att du är redo på alla
dina enheter.2 Få bläck levererat och spara
pengar – med HP Instant Ink.3,4,5

Enkelt att ställa in. Enkla utskrifter.
Kom igång både snabbt och enkelt med en installation som leder dig steg för
steg med appen HP Smart.2
Enkel hantering av uppgifter och maximal nytta från en och samma enhet –
skriv ut, skanna och kopiera.
Skriv enkelt ut dokument varje dag från din smarttelefon med appen HP
Smart.2
Med appen HP Smart kan du skanna och dela med dig av högkvalitativa bilder –
och enkelt kopiera – direkt från din smarttelefon.2

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter Trådlöst och bekymmersfritt1
som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den använder
Få bättre räckvidd och snabbare samt mer pålitliga anslutningar med dual-band
dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med ett
Wi-Fi® med självåterställning.1
modifierat chip eller ett chip som inte kommer från HP.
Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör
Anslut med Bluetooth® och börja skriva ut direkt från din smarttelefon eller
att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar
platta – installationen är enkel och snabb.6
kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör
Inbyggda trådlösa funktioner gör det enkelt att komma åt, skriva ut och dela
det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda
resurser i ett nätverk.7
kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds
Anslut och börja skriva ut. Anslut enkelt skrivaren till din dator med den
inbyggda USB-porten.8
Höjdpunkter
Få aldrig slut på bläck med HP Instant Ink 3,4
2 månaders provperiod med Instant Ink ingår3,4,5
Registrera dig för Instant Ink för att få bläck, plus smidig leverans och
Skriv ut. Kopiera. Skanna
återvinning samtidigt som du sparar upp till 70 %.4
Utskriftshastighet på 7,5/5,5 sid/min (svart/färg)
Ändra eller avbryt när som helst.5
Innehåller mer än 20 % återvunnen plast9
Inmatningsfack för 60 ark
Flatbäddsskanner
Pålitliga anslutningar med Dual Band Wi-Fi med
självåterställning + Bluetooth® 4.2
Trådlös och kompatibel med appen HP Smart2
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Tekniska specifikationer
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna

Utskriftsteknik

HP termisk bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet

Svart (A4, ISO): Upp t 7,5 sid/min ; Färg (A4, ISO): Upp t 5,5
sid/min; Konceptläge svart (A4): Upp t 20 sid/min;
Konceptläge färg (A4): Upp t 16 sid/min

Första sidan ut

Svart (A4, startklar): Så snabbt som 15 sek; Färg (A4,
startklar): Så snabbt som 19 sek;

Utskriftsupplösning

Svart (bästa): Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi; Färg
(bästa): Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi vid färgutskrift
(från en dator med vissa HP-fotopapper och 1200 originaldpi);

Lägsta systemkrav

Windows: Windows 10, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64bitars (x64) processor, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme,
internetanslutning, USB-port, Internet Explorer.
Mac: MacOS Sierra v10.12 (tidigare OS X), macOS High
Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina
v10.15, 2 GB ledigt hårddiskutrymme och internet-åtkomst.

Medföljande program

HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig online

Skrivarens mått (B x D x H)

Lägsta: 425 x 304 x 154 mm;
Maximal: 425 x 546 x 250 mm (förlängningsplattan fullt
utdragen);

Emballagets yttermått (B x D x H)

475 x 191 x 354 mm
3,42 kg

Kapacitet per månad

Upp till 1000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per
månad: 50 till 100

Skrivarens vikt
Vikt inklusive emballage

4,48 kg

Standardutskriftsspråk

HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Driftsmiljö

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Högst upp: 3 mm, Underkant: 12,7
mm, Vänster: 3 mm, Höger: 3 mm; Maximalt
utskriftsområde: 215 x 355 mm

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

Lagringsvillkor

Kantfri utskrift

Nej

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

Antal tillbehör

2 (1 svart, 1 trefärgs)

Akustik

Stöd för flerprogramskörning

Nej

Ljudeffekt: 6,2 B(A)
Ljudtryck: 48 dB(A)

Dubbelsidig utskrift

Manuell (stöd för drivrutiner finns)

Strömförsörjning

Kopieringsspecifikationer

Kopiatorinställningar: Autoförstora; Maximalt antal kopior:
Upp till 9 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 300 x 300
dpi

Filformat för skanning

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Skannerspecifikationer

Skannertyp: Flatbädd; Metoder för inläsning vid skanning:
Skanning från frontpanelen; Twain-version: Version 2.1;
Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Optisk
skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi

Krav: Spänning: 100 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/3 Hz). Spänning: 200 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3
Hz) (Kina och Indien). Inte dubbel spänning, nätaggregatet
varierar beroende på artikelnummer med en identifierare
för tillvalskodnummer.;
Energiförbrukning: 1,7 W (startklar), 0,9 W (viloläge), 0,1 W
(automatisk avstängning), 0,1 W (avstängd);
Typisk elförbrukning (TEC): 0,18 kWh/vecka;
Nätaggregatstyp: Intern;

Certifikat

Skanningsbar yta

Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm;

Bitdjup/gråskalenivåer

24-bitars / 256

Digital sändning

Standard: Nej

EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN
55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR
35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1
V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Processorhastighet

180 MHz

Specifikationer för hållbar inverkan

Ingen

Anslutning

Standard: 1 USB 2.0 med hög hastighet;

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Trådlöst

Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Kontrollpanel

Kapacitet för mobil utskrift

Apple AirPrint™; Chrome OS; HP Smart-app; Mopriacertifierad

Ikon-LCD-bildskärm, 7 knappar (strömbrytare, avbryt,
fortsätt, Wi-Fi, info, färgkopiering och svartvit kopiering), 5
indikatorlampor (ström, bläck, fortsätt, Wi-Fi och info)

Medföljer

Nätverksfunktioner

Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Hårddisk

Nej

Minne

Standard: 86 MB;

Antal pappersfack

Standard: 1;

3XV18B: HP DeskJet 2720 Allt-i-ett-skrivare; HP 305 svart
startpatron; HP 305 trefärgs startpatron; Broschyr med
föreskrifter; Installationshandbok; Referenshandbok;
Strömkabel. Mer information om bläckvolym och
sidkapacitet finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Medietyper

Vanligt papper, fotopapper och broschyrpapper

Förbrukningsmaterial, eftermarknadseller förbrukningsmaterial, utbyte

Mediestorlek

Anpassad (metrisk): 89 x 127 till 215 x 279 mm
Stöds (metrisk): A4; B5; A6; DL-kuvert

Medievikt som stöds

A4: 60 till 90 g/m²; HP-kuvert: 75 till 90 g/m²; HP-kort: upp
till 200 g/m²; HP-fotopapper på 10 x 15 cm: upp till 300
g/m²

3YM60AE HP 305 trefärgad originalbläckpatron
3YM61AE HP 305 svart originalbläckpatron
3YM62AE HP 305XL svart originalbläckpatron med hög
kapacitet
3YM63AE HP 305XL trefärgad originalbläckpatron med hög
kapacitet

Service och support

Inmatningskapacitet

Standard: Upp till 60 ark
ADM: Nej
Kuvert: Upp till 5 kuvert
Kort: Upp till 20 kort

Utmatningskapacitet

Standard: Upp till 25 ark;
Kuvert: Upp till 5 kuvert
Etiketter: Upp till 10 ark
Kort: Upp till 20 kort

Kompatibla operativsystem

Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (tidigare OS X), macOS
High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina
v10.15, Chrome OS

UG187E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för MFP:er
UG062E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för
MFP:er
UG235E HP 3 års Care Pack med retur till depå för MFP:er
(UG187E – tillgänglig i alla EMEA-länder utom Mellanöstern,
adriatriska regionen, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien,
Turkiet, UG062E – tillgänglig i Österrike, Belgien, Tjeckien,
Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland,
Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz , Storbritannien,
UG235E – tillgänglig i adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM,
Israel, Mellanöstern, Rumänien, Sydafrika, Turkiet)

Garanti

Ett års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och
lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support för att
få mer information om HPs prisbelönta service- och
supportalternativ i din region.

Fotnoter
1 Trådlös kommunikation kan ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Har stöd för både 5,0 GHz och 2,4 GHz med upp till 12

icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Har stöd för 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.
2 Kräver att appen HP Smart laddas ned. Se http://hp.com/go/mobileprinting för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/programvaror finns endast tillgängliga på engelska. Internetåtkomst krävs och måste
köpas separat.
3 Baserat på en abonnemangskostnad per månad för HP Instant Ink med 700 sidor utan inköp av ytterligare sidor jämfört med kostnad per sida för att skriva ut sidor med ISO/IEC 24711 på de flesta vanliga A4-färgbläckskrivarna och
MFP:erna i samma klass med standardkapacitet på patronerna som är prissatta för: majoriteten av EMEA-länderna < 200 Euro; Storbritannien < 200 GBP. Försäljningspriser har inte beaktats i den här undersökningen. HP Ink
Advantage-skrivare uteslöts på grund av hårdvaror och patroner som inte är standardiserade. Buyers Lab-undersökning från juli 2020 på uppdrag av HP baserat på offentligt tillgänglig information per 1 juni 2020. Skrivarna har valts
ut baserat på marknadsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1. Se http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW för mer information.
4 Baserat på planens utnyttjande, internetanslutning till kompatibel HP-skrivare, giltigt kontokort, e-postadress och leveranstjänsterna i ert område.
5 Du kan när som helst byta plan eller avbryta planen online. Om du väljer att avsluta HP Instant Ink-planen kan du återgå till att använda HP-originalpatroner – standard eller XL. Planuppgraderingar träder i kraft omedelbart och
kostnaden debiteras retroaktivt eller i samband med nästa betalningsperiod, beroende på vad du har valt. En nedgradering av planen eller en uppsägning av tjänsten träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella
betalningsperioden. Se http://www.instantink.hpconnected.com/terms för mer information.
6 En mobil enhet måste stödja Bluetooth v4.2+ och vara aktiverad. En mobil app såsom HP ePrint eller HP Smart måste installeras och öppnas för att utskrift ska vara möjlig. Den mobila enheten måste vara inom 1,5 meter från
skrivaren. Se http://www.hp.com/go/bleprinting för mer information. Bluetooth är ett varumärke som ägs av dess innehavare och används av HP under licens.
7 Trådlös drift är endast kompatibel med routrar som stödjer 2,4 och 5 GHz. Läs mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
8 USB-kabel ingår inte; köps separat.
9 Tillverkat med över 20 % återvunnen plast (beräknat på plastvikt).
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