
Datablad

HP PageWide Pro 477dw 
multifunktionsskrivare
Oslagbart värde. Oöverträffad hastighet.

Oslagbart värde och hastighet med
HP PageWide Pro – kategorins
lägsta totalkostnad för ägande och
högsta utskriftshastighet.1,2 Dra
nytta av dubbelsidig skanning i
kombination med bästa möjliga
säkerhetsfunktioner och
energieffektivitet i denna kategori.3,4

Höjdpunkter
● Dubbelsidig skanning i ett svep

● Wi-Fi Direct-utskrift och NFC touch-to-print

● UPD PIN-utskrift med internt/externt minne

● Anpassningsbar kontrollpanel

Professionell färg, banbrytande totalkostnad
● Önskat resultat och bestående värde med banbrytande totalkostnad för ägande – den absolut

lägsta i sin kategori.2

● Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.

● Med HP PageWide-originalpatroner med hög kapacitet skriver du ut fler sidor och du behöver inte
byta bläckpatroner lika ofta.5

● Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.6

Den snabbastemultifunktionsskrivaren i sin klass1

● Spara tid och producera mer med oslagbara hastigheter1 – upp till 55 sidor/minut – och klassens
snabbaste utskrift av första sidan.7

● Utnyttja snabb dubbelsidig skanning direkt till e-posten och molnet med denna LDAP-aktiverade
multifunktionsskrivare.8

● Hantera arbetsuppgifter från en 10,9 cm (4,3 tum) pekskärm. Skriv ut Microsoft® Word- och
PowerPoint®-filer från USB.9

● Skriv ut från din mobila enhet med Wi-Fi Direct och NFC touch-to-print-teknik utan nätverk.10,11

Beprövad teknik. Förstklassig energieffektivitet.4

● Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt
företagens krav.

● Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra mindre ström än alla andra
multifunktionsskrivare i samma klass.4

● Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.

Bästa säkerhets-3 och hanteringsfunktioner i sin klass
● Skydda investeringar och utöka kapaciteten med en portfölj av lösningar medan behoven växer.12

● Skydda konfidentiell information. Ange en PIN-kod på enheten för att hämta utskriftsjobb.

● Reglera färganvändning och sänk utskriftskostnader med HPs färgåtkomstkontroll.13

● Skydda skrivaren från start till avstängning med säker start och verifiering av kodintegritet.



HP PageWide Pro 477dw, multifunktionsskrivare

Teknisk information
Funktioner Skriv ut, kopiera, skanna, fax

Utskriftshastighet Upp till 40 sid/min ISO svart (A4); Upp till 40 sid/min ISO färg (A4); Upp t 21 bld/min
duplex (A4)
Vanliga kontorsutskrifter (svartvitt) Upp t 55 s/mn; Vanliga kontorsutskrifter (färg)
Upp t 55 s/mn
första sidan utskriven: Så snabbt som 6,5 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 7
sek färg (A4, startklar)

Utskriftsupplösning Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på ospecificerat
vanligt papper, HP Premium för presentationer, matt papper och HP broschyr, matt
papper) Svart; Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på
HP Advanced-fotopapper) Färg

Utskriftsområde Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm; Underkant: 4,2 mm; Vänster: 4,2 mm;
Höger: 4,2 mm

Skrivarspråk HP PCLXL (PCL6), inbyggd PDF, HP Postscript Level 3-emulering

Utskriftsfunktioner Kantfri utskrift: Nej; Stöd för direktutskrift: Trådlös direktutskrift

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

Kapacitet för mobil utskrift HP ePrint, HP mobila appar, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™,
Mopria-certifierad, Android plugin-program, Windows 10/8, Windows 10 Mobile,
Chromebook

Kapacitet per månad Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 750 till 4 500

Automatisk papperssensor Ja

Bildskärm 10,92 cm (4,3 tum) CGD (färggrafikdisplay), IR-pekskärm

Trådlös funktion Ja

Anslutning Standard: 2 USB 2.0-värdar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1
Ethernet 10/100Base-TX-nätverk; 2 RJ-11 modemport/telefonlinje; 802.11
b/g/n-station; 802.11 b/g-åtkomstpunkt; Tillval: Stöder följande externa
Jetdirect-servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern utskriftsserver
(J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern utskriftsserver för
nätverksanpassad kringutrustning till USB 2.0 och 3.0 (hög hastighet) (J7942G), HP
Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern utskriftsserver (USB
2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös
utskriftsserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express, Apple
AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct

Minne Standard: 768 MB; maximal: 768 MB

Kopieringsinställningar ID-kopior; Ändra storlek; Kvalitet; Ljusare/mörkare; Dubbelsidig kopiering; Val av
fack; Sortera; Bindningsmarginal; Förhandsgranska kopia med beskärning och
storleksändring; Förbättringar; Aktivera/inaktivera kopia; Aktivera/inaktivera
färgkopiering; Färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering; Ange
som nya std.inst.; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior: Kopieringsupplösning:
Upp till 600 dpi

Kopieringshastighet Upp till 40 kop/min svart ISO (A4), Upp till 40 kop/min färg ISO (A4)

Copier Smart-funktioner Förminska/utöka på skannerglaset (25 till 400 %); Sortera; Dubbelsidig kopiering;
Bildjusteringar (mörkhet, skärpa)

Skannerspecifikationer Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod
för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram: Kopiera, skanna till e-post med
LDAP-e-postadressökning, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, skanna till
SharePoint, skanna till dator med programvara; Klientprogram: EWS, HP
Scan-appen, kompatibel med HP Capture och Route; Twain-version: Version 1.9;
Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk
skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi

Filformat för skanning Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF
(.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)

Skanningshastighet Upp till 25 bld/min (svartvitt och färg); Upp till 26 bld/min (svartvitt och färg);
duplex: Upp till 26 bld/min (svartvitt och färg)

Skanningsbar yta största medieformat: 216 x 356 mm; största medieformat: 216 x 356 mm ADF

Bitdjup/gråskalenivåer 24-bitars (färg); 8-bitars (grå)/ 256

digital sändning Standard: Skanna till e-post med LDAP-e-postadressökning; Skanna till
nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till SharePoint; Skanna till dator med
programvara; Faxarkiv till nätverksmapp; Faxarkiv till e-post; Faxa till dator;
Aktivera/inaktivera fax; Aktivera/inaktivera färgfax, färgåtkomstkontroll; Inbyggd
auktorisering och autentisering

Faxa Ja, färg, 33,6 kbit/s

Faxspecifikationer Faxminne: Upp till 100 sidor (svartvitt); Upp till 8 sidor (färg); Faxupplösning:
Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; kortnummer: Upp till 199 nummer

Fax Smart-programmets funktioner Digital fax – faxning till dator är tillgängligt med Windows och Macintosh. Gå till
http://www.hp.com/support för att hämta den senaste programvaran

Passandeminneskort Inga

Printer Smart-funktioner HP ePrint; HP mobila appar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor;
Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor
per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Utskrift av häften; Försättsblad; Val av fack;
Skalning; Stående/liggande orientering; Gråskala med hög kvalitet och endast svart
bläck; Utskriftslägen för allmän
kontorsutskrift/professionellt/presentationer/maximal dpi; USB-port på framsidan;
Kopiera/skanna/faxa; Kontrollpanelens genvägar; HP UPD PIN-utskrift; HPs
färgåtkomstkontroll; Tillval: HP och tredje parts utökningslösningar; Trådlöst

Skrivarhantering HP Web Jetadmin; Inbäddad webbserver; HP UPD-resurspaket för administration
av utskrift; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager

Säkerhetshantering SSL/TLS (HTTPS), LDAP-autentisering; Autentiseringslösningar från HP och
tredjepart som tillval (t. ex. passerkortsläsare), IPP över TLS; WPA2-Enterprise med
fast anslutning; 802.1x trådlös autentisering (EAP-TLS, LEAP och PEAP);
Autentisering av i förväg delad nyckel för trådlöst (PSK); Brandvägg,
certifikatkonfiguration; Kontrollpanellås; Lösenordsskydd av EWS; Inaktivering av
oanvända protokoll och tjänster; Syslog; Signerad inbyggd programvara;
Administratörsinställningar; Inbyggd autentisering och åtkomstkontroll för
godkännande, inbyggd kontroll av färganvändning; Tidsgräns vid autentisering kan
konfigureras; UPD PIN-utskrift; Mopy-läge (snabbutskrift) via UPD PIN-utskrift;
Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)

Medföljer D3Q20B HP PageWide Pro 477dw-multifunktionsskrivare; HP 973A svart
installationspatron (PageWide) (ca 3 000 sidor); HP 973A cyan installationspatron
(PageWide); HP 973A magenta installationspatron (PageWide); HP 973A gul
installationspatron (PageWide) (CMY-kapacitet ca 1 500 sidor); Strömkabel;
Telefonsladd; Installationsguide; CD-ROM-skivor (med programvara,
skrivardrivrutiner för Windows och Mac, samt användarhandbok)

Tillbehör D3Q23A HP PageWide Pro 500-arks pappersfack
P0V04A HP PageWide Pro 2x500-sheet pappersfack och stativ

Förbrukningsartiklar L0S07AE HP 973X svart original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~10 000
sidor
F6T81AE HP 973X cyan original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000
sidor
F6T82AE HP 973X magenta original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet
~7 000 sidor
F6T83AE HP 973X gul original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000
sidor

Kompatibla operativsystem Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X
Mountain Lion; Linux (http://www.hplip.net)

Lägsta systemkrav Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt
hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet
Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme,
CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8
Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB ledigt
hårddiskutrymme, internetanslutning krävs, USB

Medföljande program Windows Installer (installationsprogram) och separat PCL 6-drivrutin;
Installationsprogram för Mac och PS-drivrutin; HP Participation Study; IRIS OCR

medietyper Vanligt papper (lätt, medeltungt, tungt, extra tungt, förhålat, returpapper,
finpapper, annat vanligt bläckstrålepapper), fotopapper (glättat, mjukglättat, satin,
matt, annat fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort,
specialpapper (glättat, matt, trippelvikt broschyrpapper, Hagaki, gratulationskort,
annat specialpapper för bläckstråleskrivare)

mediestorlekar Fack 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack
2: A4, A5, B5 (JIS), kuvert (DL, B5, C5); Fack 3: A4, A5, B5 (JIS); anpassade: Fack 1:
76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks
tillvalsmagasin 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm

mediehantering Inmatning, standard: 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombifack; Maximalt antal
kort: Upp till 100 kort; Upp till 25 ark fotopapper; Maximalt antal kuvert: Upp till 37
kuvert
Utmatning, standard: 300-arks utmatningsfack (texten nedåt); maximal: Upp till
300 ark
Duplexutskrift: Automatisk (standard)
ADF: Standard, 50 ark

medievikt Fack 1: 60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 300 g/m² (fotopapper), 75 till 90
g/m² (kuvert), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Fack 2:
60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 250 g/m² (fotopapper), 75 till 90 g/m²
(kuvert), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Fack 3: 60 till
120 g/m² (vanligt papper), 125 till 250 g/m² (fotopapper), 120 till 180 g/m²
(broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort);
Rekommenderad medievikt: 60 till 120 g/m² (vanligt papper); 125 till 300 g/m²
(foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 120 till 180 g/m² (broschyr); 163 till 200 g/m² (kort)

Skrivarensmått (B x D x H) 530 x 407 x 467 mm

Emballagets yttermått (B x D x H) 600 x 495 x 594 mm

Skrivarens vikt 22,15 kg

Emballagevikt 26,39 kg

Informationslagring Temperatur: -40 till 60 ºC, Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet

Akustik Ljudeffekt: 6,9 B(A); Ljudtrycksnivåer: 56 dB(A) (utskrift i svartvitt/färg), 54 dB(A)
(ADM svartvit kopiering), 54 dB(A) (ADM färgkopiering), 45 dB(A) (ADM
färgskanning), 45 dB(A) (ADM svartvit skanning, tyst (inaktiv)

Strömförsörjning krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
förbrukning: 100 W (maximalt), 70 W i genomsnitt (utskrift), 10 W (startklar), 4,8 W
(viloläge), 1,0 W (automatiskt avstängd), 0,2 W (manuellt avstängd)
Nätenhet: Inbyggd nätadapter

certifieringar CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klass 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/EG med CE-märkning (Europa); ENERGY STAR®-kvalificerad

Ursprungsland Tillverkad i Kina

Garanti Ett års garanti med service och support på plats; Ett års teknisk telefonsupport,
chatt och e-post

service och support U8ZW7E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477
U8ZW8E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477
U8ZW9E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477
U8ZY4PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för HP
PageWide Pro X477
U8ZY5PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för HP
PageWide Pro X477
U8ZX8E HP 3 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för HP PageWide
Pro X477
U8ZX9E HP 4 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för PageWide Pro
X477
U8ZY0E 5 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för HP PageWide Pro
X477
U8ZY8PE HP 1 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag efter garantitiden
för HP PageWide Pro X477



Fotnoter
1 Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglägen i färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte
andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har mindre än en procents marknadsandel. HP PageWide-hastigheter baseras på inställningen för vanliga utskrifter och exkluderar första sidan. Mer information finns på
hp.com/go/printerspeeds. 2 Jämförelsen som avser total ägandekostnad baseras på 90 000 sidor, tillverkares publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkares rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad
baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet, förbrukningsartiklar med lång hållbarhet i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen
400–1 000 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims och hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Uppgifter om
kategorins bästa möjliga säkerhet och hantering av utrustning baseras på jämförelse av inbyggda funktioner i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, (från november 2015). Jämförelsen innefattar
inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims. 4 Uppgifter om energiförbrukning baseras på TEC-data från energystar.gov (från november 2015). Data
normaliserades för att bestämma energieffektiviteten hos de flesta likvärdiga företagsskrivare i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, med marknadsandelen beräknad, enligt IDC från Q3 2015. De faktiska resultaten kan variera.
Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims. 5 HP 970X original PageWide-patroner med hög kapacitet medföljer inte skrivaren; den köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 970-seriens PageWide-patroner i original med
hög kapacitet, jämfört med HP 970-seriens PageWide-patroner i original. Högkapacitetspatronerna är endast kompatibla med MFP-enheter och skrivare i serierna HP PageWide Pro 400 och 500. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 Mindre
schemalagt underhåll (från och med november 2015) baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färglaserskrivare i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, med marknadsandelen
beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims. 7 Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om första utskrivna sidan från redo- och viloläge på samtliga färgskrivare för
företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har mindre än en procents marknadsandel. Enhetens inställningar är av
betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds. 8 Internetanslutning till skrivaren krävs. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmens tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns
på hpconnected.com. 9 Funktionen fungerar med Microsoft® Word och PowerPoint® 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds. 10 Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en multifunktionsskrivare eller skrivare med stöd för
Wi-Fi Direct®. En app eller drivrutin kan krävas, beroende på vilken mobil enhet du har. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting. 11 Kräver en kompatibel mobil enhet med
NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på http://www.hp.com/go/nfcprinting. 12 Fler arbetsflödeslösningar är tillgängliga genom HP-programvara och partnerprogram från tredje part. Mer information finns på
hp.com/go/gsc. 13 HPs färgåtkomstkontroll endast tillgänglig på HP PageWide Pro-enheter med en 10,9 cm (4,3 tum) pekskärm. Mer information finns på http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.
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