
Datablad

HP ENVY Photo 6230 Allt-i-ett-
skrivare
Snabb. Uppkopplad. Fantastisk. Från telefonen till snygga utskrifter. Du kan enkelt göra allt.

Få verklighetstrogna foton och större
mångsidighet. Producera verklighetstrogna
färger, och ställ in, anslut och skriv ut direkt från
din mobila enhet.  Skriv ut, skanna och kopiera
smidigt.

Skrivare med dynamisk säkerhetsfunktion aktiverad. Tänkt att
användas med patroner som endast använder HP elektroniska
originalkretsar. Bläckpatroner som har modifierade elektroniska
kretsar eller sådana 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

Utskriftshastighet Upp till 13 sid/min ISO svart (A4); Upp till
8 sid/min ISO färg (A4)

Pappershantering 125-arks huvudinmatningsfack, 15-arks
fotofack, upp till 25-arks utmatningsfack

Anslutningar Standard 1 USB 2.0 (med hög hastighet); 1 Wi-
Fi 802.11b/g/n

Spara upp till 70 % på bläck med HP Instant Ink

Spara upp till 70 % på bläck  och slipp tomma patroner. HPs originalbläck.
Beställs av skrivaren, levereras till din dörr.

Skriv ut text och foton i färg eller svartvitt. Kostnaden är densamma oavsett
vilket.
Bläckpatroner och frakt ingår i månadskostnaden för planen.

Inga årsavgifter. Byt eller avsluta planen online utan någon påföljd.

Du har skrivarens styrka i dina händer
Att skriva ut foton har just blivit lättare – från sociala medier, molnet och din
kamerarulle.

Fantastiskt skanning, nu med din smarta telefon. Skanna och dela via e-post
eller molnet – från i stort sett var som helst.

Att beställa bläck har aldrig varit enklare – direkt via appen.

Skriv enkelt ut foton och vardagsdokument direkt från din smarta telefon eller
platta.

En ny nivå av trådlös anslutning som du kan lita på

Ställ enkelt in Wi-Fi® på några minuter och börja skriva ut snabbt.
Känn dig trygg med anslutningen tack vare stabil prestanda från Wi-Fi® med
dual band.

HPs mest mångsidiga skrivare för hemmabruk

Skriv ut, kopiera och skanna med snabba hastigheter och hantera uppgifter
snabbt.
Dedikerade pappersfack matchar automatiskt utskriftsinställningarna med
papperstypen.

Ta dig snabbt igenom flersidiga utskriftsjobb med automatisk dubbelsidig
utskrift.

Skapa tidsbesparande genvägar och skriv enkelt ut, kopiera och skanna direkt
med skrivaren.
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Tekniska specifikationer

Fotnoter
 Information om lokala utskriftskrav finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Baserat på serviceplanen HP Instant Ink på 300 sidor (besparingar för andra planer kommer att vara lägre). Baserat på användning av alla sidor i planen utan köp av ytterligare uppsättningar av sidor jämfört med kostnad per sida

(CCP) kostar det mindre än 2000 SEK att skriva ut ISO/IEC 24711-sidor med majoriteten av bläckstrålefärgskrivare på marknaden, om man använder originalbläckpatroner med standardkapacitet enligt IDC:s rapport i Q2 2016.
Undersökningen baseras på tillverkarens prissättning utifrån SPIRE:s rapport från september 2016, och listan som publicerades på tillverkarens webbplats september 2016. Mer information finns på följande länk:
http://www.hp.com/go/secompare. Alla priser är inklusive moms. ISO-kapaciteten baseras på kontinuerlig utskrift i standardläge. Aktuella besparingar kan variera beroende på antalet utskrifter per månad och deras innehåll. Mer
information om ISO-standarder finns på följande länk: http://www.hp.com/go/pageyield.
 Beställs från din skrivare vid behov, givet internetanslutning. Tillgänglighet kan variera vid enstaka tillfällen. Express leverans finns tillgänglig via kundtjänst om du använder mer bläck än förväntat. Gå till

http://www.hp.com/go/instantinksupport för hjälp med felsökning och kontaktalternativ för support.
 Ändra eller avsluta planen online när som helst. Om ni väljer att avsluta HP Instant Ink-planen kan ni 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 som har valts. En nedgradering av planen eller en uppsägning av tjänsten träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella faktureringsperioden.
Fullständig information finns på http://instantink.hpconnected.com/se/sv/terms.
 Kräver HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på http://www.support.hp.com/us-

en/document/c03561640. Information om lokala utskriftskrav finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Den mobila enheten måste ha stöd för Bluetooth v4.0+ och vara aktiverad. En mobilapp som HP ePrint eller HP Smart måste vara installerad och öppnad för utskrift. Den mobila enheten måste vara inom 1,5 meter av skrivaren. Mer

information finns på http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP på licens.
 Trådlös drift är endast kompatibel med routrar som stödjer 2,4 och 5 GHz. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

http://www.hp.com/se
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Funktioner Skriv ut, skanna, kopiera, webb, foto

Utskriftsteknik HP bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 12 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp t 8 sid/min;
Så snabbt som 42 sek; Konceptläge svart (A4): Upp t 22 sid/min;
Konceptläge färg (A4): Upp till 21 sid/min

Första sidan ut Svart (A4, startklar): Så snabbt som 17 sek; Färg (A4, startklar):
Så snabbt som 20 sek;

Utskriftsupplösning Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200-återgiven dpi (vid utskrift
från dator); Färg (bästa): Färgutskrifter med upp till 4 800 x 1 200
optimerade dpi (vid utskrift från en dator på vissa HP-fotopapper
med maximal dpi-inställning);

Kapacitet per månad Upp till 1 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad:
300 till 400

Utskriftsområde Utskriftsmarginaler: Högst upp: 3 mm, Underkant: 3 mm,
Vänster: 3 mm, Höger: 3 mm; Maximalt utskriftsområde: 209,9 x
349,6 mm

Kantfri utskrift Ja, upp till 216 x 297 mm

Antal tillbehör 2: 1 svart, 1 trefärg (cyan, magenta, gul)

Stöd för flerprogramskörning Ja

Kompatibla minneskort Nej

Dubbelsidig utskrift Automatisk

Kopieringshastighet Svart (A4, ISO): Upp till 11 kop/min; Färg (A4, ISO): Upp till 5
kop/min

Kopieringsspecifikationer ; Maximalt antal kopior: Upp till 50 kopior; Kopieringsupplösning:
300 x 300 dpi

Filformat för skanning RAW, JPG, PDF

Skannerspecifikationer Skannertyp: Flatbädd; Metoder för inläsning vid skanning: Skanna
till dator eller e-post från frontpanelen eller HP Solution Center;
Twain-version: Version 2.1; Maximal skanningsstorlek (flatbädd,
ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200
dpi

Skanningsbar yta Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm;

Bitdjup/gråskalenivåer 256

Processorhastighet 1,2 GHz

Anslutning Standard: 1 USB 2.0-klient; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n, dual band Wi-Fi
2,4/5 Ghz; BLE;

Trådlöst Ja, inbyggt dual band Wi-Fi 802.11b/g/n

Kapacitet för mobil utskrift HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös
direktutskrift

Nätverksfunktioner Ja, via dual band (2,4/5 Ghz) trådlös 802.11b/g/n

Minne Standard: 256 MB DDR3; Maximal:

Antal pappersfack Standard: 2 (huvud- och fotofack); Maximal: 2 (huvud- och
fotofack)

Medietyper Vanligt papper; HP Photo Papers; HP Matte Brochure eller
Professional Paper; HP Matte Presentation Paper; HP Glossy
Brochure eller Professional Paper; Annat fotopapper till
bläckskrivare; Annat matt papper till bläckskrivare; Annat glättat
papper till bläckskrivare, vanligt papper, tunt/återvunnet

Mediestorlek Anpassad (metrisk): 97,79 x 215 till 127 x 355 mm
Stöds (metrisk): A4; A5; B5; DL; C6; A6

Inmatningskapacitet Standard: Upp till 125 ark
Maximal: Upp till 125 ark
ADM: Ingen ADF

Utmatningskapacitet Standard: Upp till 25 ark
Kuvert: Upp till 5 kuvert
Etiketter: Upp till 10 ark
Kort: Upp till 25 kort
Maximal: Upp till 25 ark

Kompatibla operativsystem Windows 10 (32/64 bitar), Windows 8.1 (32/64 bitar), Windows 8
(32/64 bitar), Windows 7 (32/64 bitar), Windows Vista (32/64
bitar), Windows XP (32 bitar) (Professional och Home Edition);
Mac OS X 10.10, 10.9 eller 10.8; Linux (mer information finns på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Lägsta systemkrav Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32- eller 64-
bitarsprocessor (x86 resp. x64), 2 GB tillgängligt
hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning,
USB-port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz
32-bitarsprocessor (x86), 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-
ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft®
Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller högre (endast 32
bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel
processor på 233 MHz, 850 MB tillgängligt hårddiskutrymme,
CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port,
Microsoft® Internet Explorer 8. Windows Vista x64 har tagits bort
från supporten på CD:n och på internet. Support för Windows
Server tillhandahålls via installationsprogrammet från
kommandoraden och stöder Win Server 2008 R2 och senare.
Mac: OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10
Yosemite; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internet

Medföljande program HP:s skrivarprogramvara, HP Uppdatering, köp
förbrukningsmaterial online, HP Photo Creations

Skrivarens mått (B x D x H) Lägsta: 454 x 410 x 161 mm;
Maximal: 454 x 503 x 161 mm;

Emballagets yttermått (B x D x H) 494 x 196 x 488 mm

Skrivarens vikt 6,50 kg

Vikt inklusive emballage 8,60 kg

Driftsmiljö Temperatur: 5 till 40 ºC
Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Lagringsvillkor Temperatur: -40 till 60 ºC
Luftfuktighet: 10 till 90 % RH (icke-kondenserande)

Akustik Ljudeffekt: 6,1 B(A) (svartvit utskrift, enkelsidig, normalläge, 8
sid/min)

Strömförsörjning Krav: Ingångsspänning: 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz);
Energiförbrukning: 13,95 W (utskrift), 3,60 W (startklar), 0,93 W
(viloläge), 0,20 W (avstängd);
Nätaggregatstyp: Inbyggd internationell nätadapter;

Certifikat ENERGY STAR®-certifierad

Ursprungsland Tillverkad i Thailand

Medföljer K7G25B: HP ENVY Photo 6230 Allt-i-ett-skrivare; HP 303 A svart
startpatron (ca 185 sidor); HP 303 A trefärg startpatron (ca 120
sidor); Broschyr om bläckvarning; Strömkabel; Inställningskort;
Komma igång-guide; Mediepack

Förbrukningsartiklar T6N02AE HP 303 svart originalbläckpatron
T6N01AE HP 303 trefärgs originalbläckpatron
T6N04AE HP 303XL svart originalbläckpatron med hög kapacitet
T6N03AE HP 303XL trefärgs originalbläckpatron med hög
kapacitet
Z4B62EE HP 303 fotovärdepaket i svart/tre färger, 40 ark/10 x
15 cm
CHP710 HP All-in-One utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297
mm
Q5456A HP Advanced glättat fotopapper - 25 ark/A4/210 x 297
mm

Service och support UG187E HP 3 års Care Pack med standardutbytesservice för
multifunktionsskrivare
UG062E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för
multifunktionsskrivare
UG235E HP 3 års Care Pack med retur till depå-support för
multifunktionsskrivare

Garanti Ett års begränsad hårdvarugaranti; Begränsad telefonsupport
dygnet runt, varje dag; För vidare information, se
http://www.support.hp.com.
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