Datablad

HP Officejet Pro 6230 ePrinter
Gör intryck med affärsutskrifter till överkomligt pris.

Gläd dig åt professionella
affärsdokument och
iögonenfallande färg med upp till
50 % lägre kostnad per sida än med
laserskrivare. Denna ePrinter är
utformad för produktivitet och
mobila utskrifter för att hålla igång
verksamheten – på jobbet, hemma
eller på resan.
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Gläd dig åt professionell färg till lägre kostnad än med laser.1
● Få professionell kvalitet på varje sida, med hjälp av HP original pigmentbläck som ger livfulla,

hållbara utskrifter.3

● Räkna med att få mer för pengarna, om du skriver ut ofta, med HP original individuella

bläckpatroner med hög kapacitet.4

● Sätt fart på produktiviteten med hastigheter på upp till 18 sidor per minut (sid/min) i svartvitt och

10 sid/min i färg.5

● Spara upp till 50 % på papper med automatisk dubbelsidig utskrift av dokument och utfallande

färgbroschyrer.

Utskriftshastighet: Upp till 18 sid/min ISO svart
(A4); Upp till 10 sid/min ISO färg (A4)
Pappershantering: Automatisk dubbelsidig
utskrift
Kapacitet: Upp till 15 000 sidor (A4)
RMPV: 200 till 800 sidor

Skriv ut på dina villkor.
● Skriv ut trådlöst från din smartphone, surfplatta och bärbara dator – varken router eller åtkomst till

ett lokalt nätverk behövs.6

● Skriv ut foton, dokument och annat när du är på rörlig fot – från i stort sett vilken plats som helst –

med hjälp av HP ePrint.7

● Du kan enkelt ansluta till ditt lokala nätverk och internet, trådlöst eller via 10/100

Ethernet-porten.8

● Sätt fart på produktiviteten med den kostnadsfria mobilappen HP All-in-One Printer Remote för

mobil skanning av hög kvalitet.9

Arbeta smartare och utan ansträngning.
● Fyll på papper mer sällan och hantera stora utskriftsjobb med pappersmagasinet för 225 ark.
● Förlita dig på en skrivare med kapacitet på upp till 15 000 sidor/månad – perfekt för tillförlitliga

färgutskrifter.

● Hållbar kvalitet. För att du ska få snabbtorkande resultat som står emot blekning i årtionden,

rekommenderar HP ColorLok ®-papper.3

Spara på resurser utan att ge avkall på prestandan.
● Förbruka upp till 50 % mindre energi än med de flesta färglaser-AiO.10
● Använd upp till 80 % mindre förbrukningsmaterial och emballagevikt jämfört med laser.11
● Hjälp till att sänka energikostnaderna. Denna ePrinter stängs av automatiskt när den inte behövs.12
● Minska din miljöpåverkan – återvinn enkelt dina HP original bläckpatroner utan kostnad.13

HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Tekniska specifikationer
Funktioner

Skriv ut

Utskriftshastighet

Vanliga kontorsutskrifter (svartvitt) Upp t 29 sid/min; Vanliga kontorsutskrifter
(färg) Upp t 24 sid/min
första sidan utskriven: Så snabbt som 14 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som
17 sek färg (A4, startklar)
Efter första sidan. Gå till http://www.hp.com/go/inkjetprinter om du vill veta mer.
Utskriftshastigheten kan variera beroende på utskriftstyp.

Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 1 200 dpi Svart; Upp till 600 x 1 200 dpi färg

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 2,9 mm; Underkant: 2,9 mm; Vänster: 2,9 mm;
Höger: 2,9 mm

Skrivarspråk

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Utskriftsfunktioner

Kantfri utskrift: Ja (upp till 210 x 297 mm); Stöd för direktutskrift: Inga

Bläckpatronsnummer

4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad

Kapacitet per månad

Upp till 15 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 200 till 800

Automatisk papperssensor

Nej

Processorhastighet

500 MHz

Bildskärm

Knappar (Ström, Avbryt, Fortsätt, Information, Trådlöst, Wi-fi Direct, ePrint,
Mediestorlek), indikatorlampor (bläckfärg för svart, magenta, cyan, gul, Fortsätt,
Trådlöst, Wi-fi Direct, ePrint, medieformat)

Trådlös funktion

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

Anslutning

Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; Wi-Fi 802.11b/g/n

Minne

Standard: 256 MB; Högst: 128 MB DDR3, 2 KB EEPROM, 128 MB SPI Flash

Medietyper

Mediestorlekar

Mediekapacitet

Medföljer

E3E03A HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter; Strömsladd; Värdbläckpatroner;
Användarhandbok; Installationsaffisch

Förbrukningsartiklar

C2P19AE HP 934 svart original bläckpatron ~400 sidor
C2P20AE HP 935 cyan original bläckpatron ~400 sidor
C2P21AE HP 935 magenta original bläckpatron ~400 sidor
C2P22AE HP 935 gul original bläckpatron ~400 sidor
C2P23AE HP 934XL svart original bläckpatron med hög kapacitet ~1 000 sidor
C2P24AE HP 935XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet ~825 sidor
C2P25AE HP 935XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet ~825 sidor
C2P26AE HP 935XL gul original bläckpatron med hög kapacitet ~825 sidor
F6U78AE HP 935XL värdepaket för kontor, 75 ark/A4/210 x 297 mm
C6818A HP professionellt glättat papper för bläckstråleskrivare -50 ark/A4/210 x
297 mm
Q6593A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x
297 mm
CHP710 HP All-in-One utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
För information om antal sidor och foton per patron, se
http://www.hp.com/go/pageyield.

Kompatibla operativsystem

Windows 8.1 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8 (32-bitars och 64-bitars),
Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars); Mac
OS X v10.6, v10.7, v10.8 eller v10.9; Linux (för mer information, se
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Lägsta systemkrav

Vanligt papper, HP-fotopapper, HP matt broschyrpapper eller Professional-papper,
HP matt presentationspapper, HP glättat broschyrpapper eller Professional-papper,
annat bläckstrålefotopapper, annat matt bläckstrålepapper, andra glättade papper
för bläckstråleskrivare, hagaki för bläckstråleskrivare, foto-hagaki, tjockt vanligt
papper

Windows: Windows 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor,
2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet, USB;
Windows Vista: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB ledigt
hårddiskutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet, USB
Mac: Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks: 1 GB ledigt
hårddiskutrymme, Internet, USB

Medföljande program

HPs skrivarprogramvara, Google Verktygsfält, HP Uppdatering, Köp tillbehör online

Medievikt

Rekommenderad medievikt: 60 till 105 g/m² (vanligt); 220 till 280 g/m² (foto); 75
till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort)

Skrivarens mått (B x D x H)

464 x 385 x 145,5 mm

A4, A5, A6, B5(JIS), indexkort A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, kuvert C5, kuvert C6,
kuvert DL; Eget: 101,6 x 127 mm till 215 x 355 mm (enkelsidigt); 101,6 x 140 mm
till 215 x 309 mm (automatiskt dubbelsidigt)

Emballagets yttermått (B x D x H)

508 x 194 x 449 mm

Skrivarens vikt

5,1 kg

Vikt inklusive emballage

7 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 5 till 40 ºC, Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet
(icke-kondenserande)

Informationslagring

Temperatur: -40 till 60 ºC, Luftfuktighet: 20 till 90 % RH (icke-kondenserande)

Akustik

Ljudeffekt: 6,8 B(A) (normal utskrift, svartvitt); 6,4 B(A)(normal utskrift, färg);
Ljudtryck: 63 dB(A) (utkast, svartvitt); 61 dB(A) (normal utskrift, svartvitt)

Strömförsörjning

Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Energiförbrukning: 24 W (max) 3,3 W (aktiv), 0,5 W (manuellt avstängd), 1,16 W
(viloläge)
Nätenhet: Intern

Certifikat

EU:s EMC-direktiv 2004/108/EG, CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass B, EN
55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008
(Europa); ENERGY STAR®-kvalificerad

Ursprungsland

Tillverkad i Thailand

Garanti

Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad
HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se
www.hp.com /eur/mybusiness). Garanti- och supportalternativen varierar beroende
på produkt, land och lokal lagstiftning.

Service och support

UG185E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för enfunktionsskrivare
UG060E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för enfunktionsskrivare
(UG185E: alla EMEA-länder, UG060E: endast Baltikum, Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz,
Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och
Österrike)

Inmatning, standard: 225-arks inmatningsfack; Upp till 60 ark fotopapper;
Maximalt antal kuvert: Upp till 15 kuvert
Utmatning, standard: 60-arks utmatningsfackHögst: Upp till 60 ark
Duplexutskrift: Automatisk (standard)

Smarta funktioner i skrivarprogrammet Orientering: Stående/Liggande; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd längs
långsidan/Vänd längs kortsidan; Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. utskrift av flera
sidor på samma ark); Kvalitetsinställningar: Utkast/Normal/Bästa; Färg:
Svartvitt/Färg; Kortkommandon för utskrifter; Skriv ut i gråskala: Av/Gråskala med
hög kvalitet/Endast svart bläck; Layout för sidor per ark: Höger sedan nedåt/Nedåt
sedan höger/Vänster sedan nedåt/Nedåt sedan vänster; Utfallande utskrift: Av/På;
HP Real Life Technologies: Av/På; Häfte: Ingen/Vänster häftesbindning/Höger
häftesbindning; Sidor som ska skrivas ut: Skriv ut alla sidor/Endast udda
sidor/Endast jämna sidor; Skriv ut med maximal dpi: Nej/Ja; Sidramar: Av/På
Skrivarhantering

Nej

Fotnoter

1Påståendet om kostnad per sida (CPP) är en jämförelse av majoriteten av färglaserskrivare med flera svep som kostade mindre än 200 euro exkl. moms i februari 2014 baserat på marknadsandelar enligt Q4 2013 IDC. Kostnaden per sida för

laserförbrukningsmaterial är baserad på publicerade specifikationer för tillverkarnas tonerkassetter med högsta kapacitet. Kostnaden per sida för HP Officejet Pro är baserad på uppskattat butikspris för HP 934XL/935XL bläckpatroner, publicerad kapacitet och
kontinuerlig utskrift. De verkliga priserna kan variera. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Se hp.com/go/learnaboutsupplies. 2För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna
till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs
en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för
information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting. 3Blekningsbeständighet grundad på pappersbranschens prognoser för syrafritt papper och HPs originalbläck; färgstabilitetsdata i
rumstemperatur är baserade på liknande system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909. Vattenbeständigheten är baserad på HPs interna tester med papper med ColorLok ®-logotypen. 4Baserat på HP 934XL svarta original bläckpatroner med hög kapacitet
och HP 935XL färgbläckpatroner med hög kapacitet. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; dessa köps separat. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Värdet jämfört med uppskattat marknadspris och genomsnittlig sidkapacitet för
HP 934/935 bläckpatroner med standardkapacitet. De faktiska priserna kan variera. 5Efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. 6Du måste ansluta den mobila enheten direkt till skrivarens trådlösa
nätverk innan du skriver ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. 7Gå till din kompatibla enhets officiella appbutik för
att se om HP ePrint-appen är tillgänglig för hämtning. Kräver en internetanslutning till en HP ePrint-kompatibel skrivare. Skrivaren kräver att du registrerar ett ePrint-konto. En app eller programvara kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz
drift. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 8Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz. 9Den mobila enheten kräver en trådlös åtkomstpunkt och
Internet-anslutning. Kompatibel med iPhone® 4 och senare, fjärde generationens iPad®, iPad mini™, iPad Air™ och iPod® 5G med iOS 7 eller senare och mobila enheter med Android™ 4.0.x eller senare. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila
operativsystem. För att du ska kunna styra skanning/kopiering måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. För mobil skanning krävs en kamera med minst
5 megapixlar med kapacitet för autofokus. 10De flesta färglaserskrivare med flera svep. 11Jämfört med de flesta färglaserskrivare med flera svep. 12HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av enheten och inställningarna. 13Tillgängligheten till
programmet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Mer information finns på
http://www.hp.com/recycle.
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