
Datablad

HP DeskJet 3750 Allt-i-ett-skrivare
Passar ditt utrymme. Passar ditt trådlösa liv.

Utnyttja den kompakta kraften och den trådlösa friheten för att skriva ut, skanna och kopiera från i princip alla
mobila enheter.  Världens minsta allt-i-ett-skrivare  är Instant Ink Ready, det vill säga förberedd för Instant Ink-
tjänsten, och den passar praktiskt taget överallt, för att inte tala om hur dekorativ den är.

Höjdpunkter

Scroll-Feed Scan-teknik

HP Mobile Printing

HP ePrint

ISO-utskriftshastighet 8 (svart)/5,5 (färg)

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. Ändra eller avsluta planen online när som helst utan
påföljd.

Den lilla allt-i-ett-produkten med stor kapacitet

Spara utrymme och få kraften du behöver med världens minsta allt-i-ett-
skrivare.

HP Scroll Scan hjälper dig att enkelt hantera de flesta skanningar samt
skanna och skicka alla typer av objekt för utskrift från mobiltelefonen.

Den här ultrakompakta allt-i-ett-produkten är framtagen för att passa
överallt, oavsett i vilket rum eller utrymme du vill placera den.

Visa att du har känsla för stil med en stilren design och mängder av
iögonfallande färger.

Passar din budget och dina behov

Skriv ut, skanna och kopiera det du behöver trådlöst, snabbt och enkelt
med den här prisvärda allt-i-ett-produkten.

Skriv ut 2,5 gånger så många sidor med HPs originalbläckpatroner med hög
kapacitet.

Återvinn enkelt och kostnadsfritt HPs originalpatroner via HP Planet
Partners.
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Produktrundtur

På bilden visas HP DeskJet 3750 Allt-i-ett-skrivare

1. Inmatningsfack för 60 ark

2. HP Scroll Scan för skanning och kopiering

3. Fräscha och roliga färger

4. Tyst läge

5. Utmatningsfack för upp till 25 ark

6. Inbyggt Wi-Fi Direct® och trådlöst nätverk

7. Intuitiv LCD-skärm med ikoner och kontrollpanelsknappar

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar N9K05AE HP 304 trefärgs original bläckpatron (ca 100 sidor)

N9K06AE HP 304 svart original bläckpatron (ca 120 sidor)

N9K07AE HP 304XL trefärgs original bläckpatron (~300 sidor)

N9K08AE HP 304XL svart original bläckpatron (~300 sidor)

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 
(UG187E: alla länder i Europa, Mellanöstern och Afrika förutom Montenegro, Sydafrika, Israel, Turkiet, UG062E: Österrike, Belgien, Danmark, Finland,
Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen,
Slovakien, UG235E: Montenegro, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Tekniska specifikationer

Modell HP DeskJet 3750 Allt-i-ett-skrivare

Produktnummer T8X12B

Funktioner Utskrift, kopiering, skanning, trådlöst

Kontrollpanel 7 lampor: Bläcknivå, Kopieringsklar, Webbtjänster (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Varning; 8 knappar: Avbryt, Återuppta, Info, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Webbtjänster,
kopiera i färg, kopiera i s/v

Skriv ut

Utskriftsteknik HP bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 8 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp t 5,5 sid/min; Svart (allmänt kontorsläge): Upp till 19 sid/min; Färg (allmänt kontorsläge): Upp t 15
sid/min;

Första sidan ut Svart (A4, startklar): Så snabbt som 15 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 18 sek;

Utskriftsupplösning Svart (bästa): Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi; Färg (bästa): Upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) i färg (vid utskrift från en dator) och 1 200 dpi
(original);

Kapacitet per månad Upp till 1 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 50 till 200
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Tekniska specifikationer

Modell HP DeskJet 3750 Allt-i-ett-skrivare

Produktnummer T8X12B

Smarta programfunktioner i
skrivaren Manuell duplex

Standardutskriftsspråk HP PCL 3 GUI

Utskriftsområde Utskriftsmarginaler Högst upp: 3 mm, Underkant: 12,7 mm, Vänster: 3 mm, Höger: 3 mm; Maximalt utskriftsområde: 216 x 355 mm

Kantfri utskrift Nej

Bläckpatronsnummer 2 (1 svart, 1 trefärgs)

Stöd för flerprogramskörning Nej

Kompatibla minneskort Inga

Dubbelsidig utskrift Manuell (stöd för drivrutiner finns)

Kopiera

Kopieringshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 4 kop/min; Färg (A4, ISO): Upp t 2,5 kop/min

Kopieringsspecifikationer Minska för att passa (stöder ej autoförstoring); Maximalt antal kopior: Upp till 9 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 300 x 300 dpi;

Skanna

Filformat för skanning Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt),
TIFF (.tif)

Skannerspecifikationer Skannertyp: Enkelsidig dokumentmatare; Metoder för inläsning vid skanning: Skanning via HP Photosmart-programvaran; Twain-version: Version 2.1;
Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi

Avancerade skanningsfunktioner Inga

Skanningsbar yta Maximal mediestorlek (ADM): 216 x 355 mm

Bitdjup/gråskalenivåer 24-bitars / 256

Digital sändning Standard Nej;

Faxa

Smarta faxprogramfunktioner Nej

Processorhastighet 360 MHz

Anslutning

Standard 1 USB 2.0 med hög hastighet

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

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

Stöd för nätverksprotokoll TCP/IP

Nätverksfunktioner Ja, via inbyggt trådlöst 802.11b/g/n

Minne Standard: 64 MB integrerad DDR1; Maximal : 64 MB integrerad DDR1

Pappershantering

Antal pappersfack Standard: 1; Maximal: 1

Medietyper Vanligt papper, matt broschyrpapper, glättat broschyrpapper, fotopapper, kuvert, annat inkjet-specialpapper

Mediestorlek Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm
Stöds (metrisk): A4, A6, B5, DL-kuvert (obs! många andra mediestorlekar stöds, från 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm)

Mediekapacitet Standardinmatning: Pappersmagasin för 60 ark
Standardutmatning: 25-arks utmatningsfack

Medievikt 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

Inmatningskapacitet Standard: Upp till 60 ark
Maximal: Upp till 60 ark

Utmatningskapacitet

Standard: Upp till 25 ark
Kuvert: Upp till 5 kuvert
Etiketter: Upp till 10 ark
Kort: Upp till 20 kort
Maximal: Upp till 25 ark
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Modell HP DeskJet 3750 Allt-i-ett-skrivare

Produktnummer T8X12B

Kompatibla operativsystem Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32-bitars); Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,
OS X v10.10 Yosemite

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,
Windows XP SP3 eller senare: Endast 32-bitars, valfri Intel Pentium II, Celeron eller 233 MHz kompatibel processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-
ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internet; USB

Medföljande program HPs skrivarprogramvara, HP Update, HP Photo Creations

Mått och vikt

Skrivarens mått (B x D x H) Lägsta 403 x 177 x 141 mm;
Maximal: 403 x 451 x 264 mm;

Emballagets yttermått (B x D x H) 450 x 175 x 246 mm

Skrivarens vikt 2,33 kg

Vikt inklusive emballage 3,34 kg

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

Informationslagring Temperatur: -40 till 60 ºC
Luftfuktighet: 5 till 90 % RH (icke-kondenserande)

Akustik Ljudeffekt: 6,2 B (A) normalt läge; 5,5 B (A) tyst läge

Strömförsörjning

Krav: Inspänning 200 till 240 VaC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Energiförbrukning: 0,06 W (av), 2,2 W (vänteläge), 0,69 W (viloläge);
Typisk elförbrukning (TEC): 0,026 kWh/vecka (baserat på att användaren skriver ut 15 sekunder per dag);
Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;

Energibesparingsteknik HP automatisk avstängning

Certifikat ENERGY STAR®-certifierad

Medföljer HP DeskJet 3750 Allt-i-ett-skrivare; HP 304 svart startpatron (ca 120 sidor); HP 304 trefärgs startpatron (ca 100 sidor); Installationsanvisningar;
Strömkabel; USB-kabel; Mer information om bläckvolym och sidkapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garanti Den här produkten har ett års teknisk support; Ett års begränsad hårdvarugaranti; Tillgång till webbsupporttjänster dygnet runt via
http://www.hp.com/support/dj3700
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Fotnoter

 För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Vid fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en
webbansluten HP-skrivare. Mer information om utskrifter, samt om det krävs en app, finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Baserat på en jämförelse av de globala måtten för Inkjet allt-i-ett-skrivare < 250 € från september 2015. För mer information, gå till: www.hp.com/go/smallestAiOclaims.
 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: 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: 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

tillhp.com/go/instantinksupport för hjälp med felsökning och kontaktalternativ för support.
 Du kan när som helst byta plan eller avsluta tjänsten online. Om du väljer att avsluta HP Instant Ink-tjänsten kan du återgå till att använda HPs originalpatroner: standard eller XL. En planuppgraderingar träder i

kraft omedelbart och kostnaden debiteras retroaktivt, eller i samband med nästa faktureringscykel, beroende på vad du har valt. En nedgradering av planen eller en uppsägning av tjänsten träder i kraft på den
sista dagen av den aktuella faktureringsperioden. Fullständig information finns på instantink.hpconnected.com/se/sv/terms.
Kompatibel med iPhone® 4 och senare, fjärde generationens iPad®, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G med iOS 7 och senare samt mobila enheter med Android™ 4.0.3 eller senare. Vilka funktioner som kan styras

varierar mellan olika mobila operativsystem. För mobil skanning krävs en kamera med minst 5 megapixlar och autofokusfunktion.
 Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos bläckpatronen HP 304XL och standardpatronen HP 304. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
I jämförelse med majoriteten av bläckskrivare av allt-i-ett-typ för konsumenter/hemmakontor som kostade upp till 399 euro under Q3 2015, baserat på den av IDC rapporterade marknadsandelen. Apphämtning

krävs för skrivarkonfiguration. Registrering av HP ePrint-konto kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Apple AirPrint™ stöds på iPhone®, iPad® och iPod® med iOS v4.2 eller senare. Android™ in-OS-utskrift stöds på Android-enheter med OS v4.4 eller senare och kan kräva installation av ett plugin-program med HP-

skrivartjänster från Google™ Play. Windows® in-OS-utskrift stöds på Windows® 8/10 och Windows® Mobile 10-smarttelefoner och -plattor. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-
skrivare. Mer information om utskrifter, samt om det krävs en app, finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.

 Mobila enheter måste anslutas direkt till Wi-Fi Direct®-signalen från en multifunktionsskrivare eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct innan utskriften startas. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det
även behövas en app eller en drivrutin. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

 Kräver hämtning av mobilappen HP All-in-One Printer Remote och är kompatibel med iPhone® 4 och senare, fjärde generationens iPad®, iPad mini™, iPad Air®, iPod® och mobila enheter med Android™ 4.0.3 eller
senare. En komplett lista över operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

 Antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på: http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.
 Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen samt avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz; Gäller inte trådlöst direkt. Trådlös direktutskrift kan

kräva att drivrutiner eller appar installeras och ansluts på den mobila enheten eller datorn med trådlös funktion. Den trådlösa funktionen kan variera beroende på datorns och den mobila enhetens operativsystem,
se http://www.hpconnected.com. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. AirPrint™ stöder OS X® Lion, OS X® Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPhone® (3GS eller
senare), iPod touch® (3:e generationen eller senare). Skrivaren måste också vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken
som tillhör Apple® Inc. Windows® är ett varumärke som tillhör Microsofts företagsgrupp. BlackBerry®-namn och BlackBerry®-logotyper tillhör Research In Motion Limited. Android är ett varumärke som tillhör
Google Inc.
 Måtten varierar för olika konfigurationer.
 Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

http://www.hp.com/se

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De
enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare
garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-3448, Juli 2018
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