
HP Officejet Pro 251dw-printer

Ideel til arbejdsgrupper i små og mellemstore virksomheder, der har
brug for en printer i professionel kvalitet, lav pris pr. side med
trådløs forbindelse/mobilforbindelse samt industriførende
administrationsværktøjer og udvidelsesmuligheder.

1Krav vedr. pris pr. side (CPP) er baseret på størstedelen af farvelaser-MFP'er <€500 og farvelaserprintere <€300, ekskl. moms pr. september 2012. Find flere oplysninger på www.hp.com /eu/officejet. OJ Pro ISO-kapacitet med blækpatroner med største kapacitet og løbende
udskrivning; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der
kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede dataplaner. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.
3Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printeren. Tjenester kræver registrering. Programtilgængeligheden varierer alt efter land, sprog og aftaler, og en firmwareopgradering er muligvis påkrævet. Find flere oplysninger på www.hpconnected.com.
4Kapacitet op til 500 ark med 1x250 papirtilbehøret (ekstraudstyr) til papirbakke; medfølger ikke, købes separat.
5Sideantal baseret på HP 950XL Officejet Black Ink Cartridge (sort blækpatron) og HP 951XL Officejet Ink Cartridges (cyan, magenta og gul). HP-blækpatroner med stor kapacitet medfølger ikke; disse skal anskaffes særskilt.
6Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med routere på 2,4 GHz.
7Brugen af HP Direkte Trådløs kræver muligvis en app eller driver. Find flere oplysninger på www.hpconnected.com .
8Energikrav baseret på størstedelen af farvelaserprintere <€300, ekskl. moms pr. september 2012. Energiforbrug baseret på HP og udført af en tredjepart på vegne af HP vha. ENERGY STAR®-programmets kriterier i TEC-testmetoden. Den faktiske udgift og det faktiske
strømforbrug kan variere. Læs mere på www.hp.com/go/officejet.
9Energibesparelserne er beregnet ud fra en antagelse om, at enheden er slukket 12 timer om dagen på hverdage og 48 timer i weekenden. Det reduceret energiforbrug sammenlignes med modellen for almindeligt daglig brug, der antager, at enheden er ‘slukket’ om natten og i
weekenden.
10Sammenlignet med størstedelen af farvelaserprintere <€300, ekskl. moms, farvelaser-MPF'er <€500 ekskl. moms pr. september 2012. Beregning sammenligner vægten af forbrugsvarer og blækpatronens emballage, der kræves til det samme antal sider, baseret på
ISO-kapaciteten i blækpatroner med største kapacitet og løbende udskrivning, der er testet af Buyers Laboratory Inc. på vegne af HP pr. 2013.
11Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i 47 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Find flere oplysninger på www.hp.com/recycle.

Spar op til 50% i pris pr. side end
laserenheder med denne ePrinter, der er let
at administrere.1

● Fremstil kvalitetsudskrifter med Original HP-blæk, og
spar op til 50 % på udskrivningsomkostninger i
modsætning til farvelaserenheder.1

● Nyd nem integration i kontormiljøet plus
fjernadministration via industriførende
administrationsværktøjer, som f.eks. HP Web JetAdmin.

● Administrer udskrivningssikkerhed nemt uden
ekspertisen af en specialist via HP Imaging and Printing
Security Center.

● Beskyt din investering, og vælg en løsning med mulighed
for at vokse sammen med din virksomhed.

Spar tid, rationaliser arbejdsgange og
forenkl kontoropgaver.

● Få adgang til udskrivningsværktøjer og nyttige
virksomhedsapps via det intuitive kontrolpanel og stor
farveberøringsskærm.3

● Håndter store udskriftsjob med automatisk to-sidet
udskrivning, og ilæg op til 500 ark på en gang med den
ekstra papirbakke (ekstraudstyr).4

● Udskriv op til 2.300 sider i sort – eller op til 1.500
farvesider – med en enkelt original HP-blækpatron af stor
kapacitet.5

● Vælg HP til pålidelig udskrivning i arbejdsgrupper –
designet til et sideantal på op til 1.500 sider pr. måned.

Tilslut, udskriv, og bevar produktiviteten –
både på kontoret og på farten.2

● Føj denne højtydende printer til dit kabelforbundne eller
trådløse netværk, som giver udvidet gruppeeffektivitet.6

● Udskriv trådløst, og del adgang med pc'er,
notebook-pc'er, tablet-pc'er og mobilenheder2 – selv
uden netværk eller router.7

● Få fleksibilitet til at kunne udskrive stort set overalt – fra
smartphones eller tablet-pc'er – med HP ePrint.2

● Gå hen til printeren, og udskriv filer direkte fra dit
USB-flashdrev ved hjælp af den lettilgængelige
USB-port.

Spar ressourcer uden at gå på kompromis
med ydelsen.

● Brug op til 50 %mindre energi end farvelaserenheder8 –
indstil printeren til at spare med 'Planlægning Til og
planlægning Fra'.9

● Spar op til 50 % på papiret med automatisk to-sidet
udskrivning.

● Brug op til 50 %mindre vægt på forbrugsvarer og
emballage sammenlignet med farvelaserenheder.10

● Reduceret miljøpåvirkning – du kan nemt genbruge dine
originale HP-blækpatroner gratis gennem HP Planet
Partners11.



HP Officejet Pro 251dw-printer

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Printteknologi HP termisk inkjet

Standardprintersprog HP PCL5c, HP PCL6, indbygget PDF, HP Postscript Level 3-emulering

Printhastighed Sort (ISO): Op til 20 sider/min.; Sort (maksimum): Op til 22 sider/min.; Levering af første
side i sort-hvid (A4, klar): På kun 13 sek.; Farve (ISO): Op til 15 sider/min.; Farve
(maksimum): Op til 22 sider/min.; Levering af første side i farver (A4, klar): På kun 14 sek.

Printopløsning Sort (bedst): Op til 1200 x 1200-optimeret dpi fra 600 x 600 dpi input; Farve (bedst): Op
til 1200 x 1200-optimeret dpi fra 600 x 600 dpi input

Printer Smart Software - egenskaber HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print, HP EasyColor, forsider; Retning:
Stående/liggende/drej 180 grader; Print på begge sider af papiret: Vend om/vend opad;
Sider pr. ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Brochure: Højre indbinding/venstre indbinding; Print i
gråtoner: Kun sort blæk/høj kvalitet; Tilpasningsindstillinger: Faktisk størrelse, skaler for
at tilpasse størrelsen, % af faktisk størrelse (25 % - 400 %); A4 Udskriv til kant;
Udskriftskvalitet: Kladde/normal/bedste; Print al tekst i sort;

Antal printpatroner 4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)

Normeret forbrug Månedligt, A4: Op til 30.000 sider

Anbefalet antal sider pr. måned 250 til 1.500 sider

udskriftsmarginer Top: 3,3 mm; Venstre: 3,3 mm; Bund: 3,3 mm; Højre: 3,3 mm

Standardtilslutningsmuligheder 1 Hi-Speed USB 2.0 vært; 1 Hi-Speed USB 2.0 enhed; 1 Ethernet 10/100 Base-TX
netværk; 802.11 b/g/n station; 802.11 b/g adgangspunkt

Netværksegenskaber Standard (indbygget Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Understøttede netværksprotokoller IPP, (IPv4, IPv6); ARP (ældre standard-IP); BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/
APIPA (auto-IP); NetBIOS/WINS; LPR(SLP)/LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS
Resolver; mDNS; SNMPv1; SNMP v3 @VR3; Web Services Discovery; Web Services Print;
DHCP-muligheder: 81/RFC4702/RFC4704, 12 værtsnavne; 44; Syslog; Firewall;
SSL/TLS (HTTP'er); Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode;
Aktiver/deaktiver netværksporte og enhedsfunktioner; 802.1x trådløs godkendelse
(EAP-TLS, LEAP og PEAP)

Trådløs Ja

Mulighed for mobil print HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless Direct, Apple
AirPrint™

Kontrolpanel 10,92 cm berøringsfølsom farveskærmmed grafik med GUI-brugergrænseflade
(Gestural User Interface): 6 Magic ramme (MF) trykknapper: Knappen start; Knappen
Tilbage Venstre og højre pile; Knappen Annuller; Knappen Hjælp; Trådløs lysdiode (LED)
- indikator for de trådløse tilstande.

Standardhukommelse 256 MB

Maksimal RAM 256 MB

Processorhastighed 480 MHz

Understøttede medietyper Almindeligt papir; Tykt almindeligt papir; HP Bright White Paper (klart hvidt papir) HP
Premium Presentation Paper, Matte (ekstra fint mat præsentationspapir); HP Premium
Plus Photo Papers (ekstra fint fotopapir); Andet inkjet-papir; HP Advanced Photo
Papers (avanceret fotopapir); HP Everyday Photo Paper, Matte (mat fotopapir til daglig
brug); HP Everyday Photo Paper, Glossy (blankt fotopapir til daglig brug); Andet
fotopapir; Andre lykønskningskort; HP Brochure Paper 180 g, Glossy (blankt
brochurepapir); HP Brochure and Flyer Paper, Matte (mat brochure- og folderpapir); HP
Tri-fold Brochure Paper, Matte (mat brochurepapir foldet tre gange); HP Tri-Fold
Brochure Paper, glossy (blankt brochurepapir foldet tre gange); Andet brochurepapir;
Karton

Understøttede papirstørrelser Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Konvolut (C5, C6, DL); 10 x 15 cm; Bakke 2: A4

Specialpapirstørrelser Bakke 1: 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm. Bakke 2 (ekstraudstyr): Understøtter ikke en
brugerdefineret størrelse

Understøttet gramvægt Bakke 1: 60 til 105 g/m² (almindeligt papir); 220 til 280 g/m² (foto); 75 til 90 g/m²
(konvolutter); 163 til 200 g/m² (kort); Bakke 2 (ekstraudstyr): 60 til 105 g/m²
(almindeligt papir)

Printhåndtering 250-arks papirbakke; 150-arks udbakke; 250-arks papirbakke som tilbehør;
Dupleksindstillinger: Automatisk (standard); Konvolutføder: Nej ; Standardpapirbakker: 1;
Inputkapacitet: Maksimal inputkapacitet: Op til 500 ark jura, Op til 100 ark Label, Op til
100 ark fotopapir, Op til 100 ark Foto 4 x 6, Op til 80 kort, Op til 30 kuverter;
Outputkapacitet: Maksimal outputkapacitet: Op til 150 ark jura, Op til 60 ark Label, Op til
60 ark fotopapir, Op til 65 kort, Op til 25 kuverter

Kassens indhold CV136A HP Officejet Pro 251dw-printer; HP automatisk dupleksmodul; HP 950 Setup
Black Officejet Ink Cartridge; HP 951 Setup Colour Officejet Ink Cartridges (cyan,
magenta, gul); printersoftware og brugervejledning på cd-rom;
opsætningsvejledning; installationsplakat; strømkabel

Tilbehør CQ696A HP Officejet Pro 8100 ePrinter 250-arks papirbakke

Forbrugsvarer CN045AE HP 950XL Black Officejet Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 2300 sider*
CN046AE HP 951XL Cyan Officejet Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 1500 sider*
CN047AE HP 951XL Magenta Officejet Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 1500 sider*
CN048AE HP 951XL Yellow Officejet Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 1500 sider*
CN049AE HP 950 Black Officejet Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 1.000 sider*
C6818A HP Professional Glossy Inkjet Paper, 50 ark/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional Matt Inkjet Paper, 200 ark/A4
CHP210 HP printerpapir 500 ark, A4, 210 x 297 mm
Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se
emballagen

Software inkluderet HP-printersoftware; HP Update; HP Officejet Pro 251dw-printerhjælp, Bing-bjælke til
HP (indeholder HP Smart Print); Produktforbedringsundersøgelse til HP Officejet Pro
251dw-printer

Kompatible operativsystemer Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows 7 (32-bit og 64-bit); Windows Vista (32-bit og
64-bit) (inklusive Starter Edition); Windows XP SP3 eller større (kun 32-bit); Mac OS X
v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; Linux (find flere oplysninger på
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimumskrav til system PC: Windows 8, Windows 7: Processor på 1 GHz og 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 2
GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller internet, USB.
Windows Vista: Processor på 800 MHz og 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 2 GB ledig
plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller internet, USB. Windows XP
SP3 (kun 32-bit): Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz kompatibel processor,
750 MB ledig plads på harddisken, Internet Explorer 6, cd-rom/dvd eller Internet, USB.
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core-processor, 1GB ledig plads
på harddisken, cd-rom/dvd eller internet, USB. Linux (find flere oplysninger på
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core-processor, 1 GB ledig
plads på harddisken, cd-rom/dvd eller internet, USB.

Lydforhold Lydintensitet: 6,4 B(A)

Strøm Strømforsyningstype: Indbygget universalstrømforsyning
Energikrav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Strømforbrug: 38,58 W (maks.), 4,71 W (standby), 1,27 W (dvale); 0,13 W (slukket
manuelt); Typisk elforbrug (TEC): 0,28 kWh/uge

Driftsmiljø Temperaturområde ved drift: 15 til 30°C
Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30°C
Temperaturområde ved opbevaring: -40 til 60°C
Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 0 til 90 % RF (ikke-kondenserende) ved en
temperatur på 60 ºC
Luftfugtighedsområde ved drift: 15% til 80% relativ luftfugtighed

Produktcertificeringer EU (CE); Sikkerhedscertificeringer: EU LVD, CE (EU), GOST (Rusland); ENERGY STAR: Ja

Produktmål B x d x h: 494 x 460 x 238 mm

Produktvægt 8,8 kg

Garanti 1 års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder
varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

Oprindelsesland Fremstillet i Kina

Service- og supportløsninger U6Z98E - HP's 3 års Exchange Officejet Pro 251dw-service udført på stedet næste hverdag
(fås i hele Europa, Mellemøsten, lande i Afrika)
U6Z96E - HP's 3 års Officejet Pro 251dw-returneringsservice (fås i Central- og Østeuropa,
Mellemøsten, Middelhavsområdet og Afrika). Tjek tilgængelighed i det enkelte land.

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og
billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com

HP Officejet Pro 251dw-printer CV136A

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP
produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må
tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. HP er et registreret
varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Alle øvrige nævnte produktnavne kan være varemærker for deres respektive firmaer.

Udgivet i EMEA Marts 2013 4AA4-5102DAE


