
Datablad

HP Color Laser 150 skrivarserien
Fullmatad med funktioner för laserutskrift. Pris på ingångsnivå.

Få produktiva utskrifter – världens minsta färglaserskrivare i sin klass.  Skriv ut, skanna och kopiera och få
färgresultat av hög kvalitet, och skriv ut och skanna från telefonen.

HP Color Laser 150a HP Color Laser 150nw

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast
avsedda att användas med patroner/kassetter
som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter
som har ett chip 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
Världens minsta färglaser i sin klass

Tydlig svart text och livfull färg med HPs toner

Hastigheter upp till 18/4 sid/min (svart/färg) i A4

USB 2.0 High Speed-anslutning

Trådlös utskrift/utskrift via Ethernet-nätverk (endast 150nw)

700/500 sidor direkt från förpackningen (svart/färg)

Enkla mobila utskrifter med HP Smart-appen (endast 150nw)

Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print™-certifierad

Kompakt design 211 x 382 x 309 mm

Klassisk HP-kvalitet till ett bra pris
Denna förvånansvärt lilla laserskrivare ger oerhört hög kvalitet – sida efter sida.

Skriv ut tydlig text, fyllig svärta och skarp färggrafik.

Arbeta tryggt och säkert med en laserskrivare med hög prestanda till ett bra pris.

Utformat för arbetsplatsen
Arbeta effektivt med en liten, kompakt skrivare – världens minsta i sin klass.  Perfekt för
alla arbetsplatser.

Få utskriftshastighet på upp till 18/4 sid/min.

Enkel mobilutskrift och skanning med HP Smart-appen
Dra nytta av enkel inställning och skriv ut och skanna från telefonen med HP Smart-
appen.

Skriv enkelt ut från en mängd olika smarttelefoner och plattor.

Enkel delning av resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk och Ethernet.

Anslut en smarttelefon eller platta direkt till skrivaren – och skriv enkelt ut utan
nätverksåtkomst.

1/6

1

2

1

3

1

3

4

2,4

5,4

6,4

7,4



Datablad | HP Color Laser 150 skrivarserien

Produktrundtur

På bilden visas HP Laser 150nw

1. 18 sid/min svart (A4), 4 sid/min färg (A4)

2. Utmatningsfack för 50 ark

3. LED-kontrollpanel

4. HPs minsta färglaserskrivare i sin klass

5. Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet (modellerna n/w)

6. Inbyggd trådlös nätverksfunktion; Wi-Fi Direct-utskrift (w-modellen)

7. Inmatningsfack för 150 ark

8. Förinstallerad HP original tonerkassetter ger upp till 700 sidor i svartvitt och 500 sidor i
färg

Serien – en översikt

Modell

Produktnummer

Funktion

Minne/processor

Kontrollpanel

Mobil utskrift

Anslutningar

Rekommenderad sidvolym per månad

Utskriftshastighet
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Tillbehör, förbrukningsartiklar och support
Förbrukningsartiklar 5KZ38A HP LaserJet toneruppsamlingsenhet (7 000 sidor)

W1120A HP 120A original laserbildtrumma (Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende
på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.16 000 sidor)

W2070A HP 117A svart original lasertonerkassett (1 000 sidor)

W2071A HP 117A cyan original lasertonerkassett (700 sidor)

W2072A HP 117A gul original lasertonerkassett (700 sidor)

W2073A HP 117A magenta original lasertonerkassett (700 sidor)

Service och support

Tekniska specifikationer
Modell
Produktnummer
Funktioner
Kontrollpanel
Skriv ut
Utskriftsteknik
Utskriftshastighet
Första sidan ut
Utskriftsupplösning
Kapacitet per månad
Smarta programfunktioner i skrivaren
Standardutskriftsspråk
Teckensnitt och typsnitt
Utskriftsområde
Dubbelsidig utskrift
Kopiera
Kopieringshastighet
Kopieringsspecifikationer

3/6

1

3



Datablad | HP Color Laser 150 skrivarserien

Modell
Produktnummer
Skanna
Skanningshastighet
Filformat för skanning
Skannerspecifikationer
Avancerade skanningsfunktioner
Rekommenderad skanningsvolym per månad
Skanningsbar yta
Bitdjup/gråskalenivåer
Digital sändning
Faxa
Faxa
Faxspecifikationer
Smarta faxprogramfunktioner
Processorhastighet
Anslutning
Standard
Tillval
Trådlöst
Kapacitet för mobil utskrift
Stöd för nätverksprotokoll
Nätverksfunktioner
Hårddisk
Minne
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Modell
Produktnummer
Mediekapacitet
Antal pappersfack
Medietyper
Mediestorlek
Mediekapacitet
Medievikt
Inmatningskapacitet
Utmatningskapacitet
Kompatibla operativsystem
Kompatibla nätverksoperativsystem
Lägsta systemkrav
Medföljande program
Säkerhetshantering
Skrivarhantering
Mått och vikt
Skrivarens mått (B x D x H)
Emballagets yttermått (B x D x H)
Skrivarens vikt
Vikt inklusive emballage
Driftsmiljö
Lagringsvillkor
Akustik
Strömförsörjning
Energibesparingsteknik
Certifikat
Blue Angel-anpassad
Ursprungsland
Medföljer
Garanti
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Fotnoter

 Minsta fotavtrycket i klassen jämfört endast med måtten hos majoriteten av alla konkurrerande personliga färglaserskrivare världen över (definierat som på marknaden tillgängliga färglaserskrivare < 200 euro och färglaser-
MFP:er < 300 euro); HPs interna undersökning av publicerade specifikationer från skrivartillverkare per 4 september 2018 samt Keypoint Intelligence-Buyers Labs undersökning 2018 beställd av HP. Marknadsandelar enligt vad
som rapporterats av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Fotavtrycket för HP Color Laser 150 skrivarserie är 1180,6 kvadratcentimeter, för HP Color Laser 170 MFP-serien 1476,1 kvadratcentimeter. Mer information
finns på keypointintelligence.com/HPColorLaser.
 Kräver HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på http://hp.com/go/mobileprinting.
 Exklusive den första uppsättningen testdokument. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och

dokumentets komplexitet.
 Funktionen endast tillgänglig på HP Color Laser 150nw.
 Information om lokala utskriftskrav finns på http://hp.com/go/mobile printing.
 Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
 Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® är ett registrerat

varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

 Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP Laser- eller HP Color Laser-enheter och hjälper till att distribuera
skrivare och MFP-enheter som tillgodoser behoven hos enskilda individer eller arbetsgrupper.
 HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad

garantiperiod.
 Manuell dubbelsidig utskrift, utskrift av häfte, N-upp-utskrift, hoppa över tomma sidor, sortering, affischutskrift, vattenstämplar. Accepterar en rad olika pappersstorlekar och -typer.
 Max. minne är 64 MB (ej utökat).
 Kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran för att vara kompatibel, hämtas på http://www.hp.com/go/support.
 Windows 7 eller högre.
 Startkassetter ingår; Kapacitet: 500 sidor sammansatt färg (cyan/gul/magenta) och 700 svarta sidor. Deklarerad genomsnittlig kapacitet för utbyteskassett med sammansatt färg (cyan/gul/magenta) 700 och för svart 1000

sidor baserat på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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