
Datablad

HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Skil dig udmed omkostningsvenlig udskrivning for
professionelle.

Få glæde af professionelle
dokumenter i farver og
iøjnefaldende reklamematerialer –
op til 50 % billigere pr. side i forhold
til laserprintere.1 Denne ePrinter er
designet til produktivitet og mobil
udskrivning, så arbejdet kan
fortsætte – på kontoret,
derhjemme eller på farten.2

Udskrivningshastighed: Op til 18 sider/min. sort
ISO (A4); Op til 10 sider/min. i farve ISO (A4)
Papirhåndtering: Automatisk tosidet udskrivning
Arbejdscyklus: Op til 15.000 sider (A4)
RMPV: 200 til 800 sider

Farve i professionel kvalitet til en lavere pris endmed laserprintere1

● Med HP's originale pigmentbaserede blæk giver hver enkel side et professionelt, levende og
holdbart udseende.3

● Få mere for pengene med originale, individuelle HP-blækpatroner med stor kapacitet, hvis du
udskriver større mængder.4

● Sæt produktiviteten i vejret med hastigheder op til 18 sider i sort-hvid pr. minut (spm) og 10 sider
pr. minut i farver.

● Spar op til 50 % papir med automatisk tosidet udskrivning af dokumenter og kantløse brochurer i
farver.

Udskriv på dine betingelser.
● Du kan udskrive trådløst fra din smartphone, tablet-pc og bærbare – du har ikke behov for en
router eller adgang til et lokalt netværk.6

● Med HP ePrint kan du udskrive fotos, dokumenter og meget mere, når du er på farten – næsten
uanset hvor du er.7

● Du kan nemt oprette forbindelse til det lokale netværk og internettet, trådløst eller via 10/100
Ethernet-porten.8

● Sæt produktiviteten i vejret med den gratis mobilapp HP All-in-One Printer Remote til
mobilscanning i høj kvalitet.9

Gør dit arbejde udbytterigere og nemmere.
● Med papirbakken til 225 ark behøver du ikke lægge papir i så ofte, og du kan håndtere store
udskriftsopgaver.

● Få en printer, du kan stole på, med et normeret månedsforbrug på op til 15.000 sider – perfekt til
driftsikker farveprint.

● Lang holdbarhed. HP anbefaler ColorLok®-papir, som giver hurtigttørrende udskrifter, der holder i
evigheder.3

Spar ressourcer uden at gå på kompromis med ydelsen.
● Brug op til 50 %mindre strøm sammenlignet med størstedelen af All-in-One-farvelaserprinterne.10

● 80 %mindre anvendelse af forbrugsvarer og emballage ved vægtmæssig sammenligning med
laserprintere.[eco02]

● Bidrager til at reducere omkostningerne. Denne ePrinter slukker automatisk, når den ikke er i
brug.12

● Reducer dit aftryk på miljøet – du kan nemt genbruge de originale HP-blækpatroner, og det er
gratis.13



HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Tekniske specifikationer
Funktioner Print

Printhastighed Generel Office (sort) Op til 29 sider/min.; Generel Office (farve) Op til 24 sider/min.
første side færdig: På kun 14 sek. sort (A4, klar); På kun 17 sek. farve (A4, klar)
Efter første side. Du kan finde yderligere oplysninger på
http://www.hp.com/go/inkjetprinter. Printhastigheden varierer afhængigt af
outputtypen.

Udskriftsopløsning Op til 600 x 1200 dpi Sort; Op til 600 x 1200 dpi farve

Printteknologi HP termisk inkjet

Printområde Udskriftsmargener: Top: 2,9 mm ; Bund: 2,9 mm ; Venstre: 2,9 mm ; Højre: 2,9 mm 

Printersprog HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Udskrivningsegenskaber Udskrivning uden ramme: Ja (op til 210 x 297 mm); Understøttelse af direkte print:
Ingen

Numre på printerpatroner 4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)

Mulighed for mobil print HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret

Normeret forbrug pr. måned Op til 15.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 800

Automatisk papirføler Nej

Processorhastighed 500 MHz

Skærm Knapper (tænd/sluk, annuller, genoptag, oplysninger, trådløs, Wi-Fi Direct, ePrint,
mediestørrelse), indikatorer (blækfarve til sort, magenta, cyan, gul, genoptag,
trådløs, Wi-Fi Direct, ePrint, mediestørrelse)

Trådløs Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n

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

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

Medietyper Almindeligt papir, HP-fotopapir, HP's matte brochurepapir eller professionelle papir,
HP's matte præsentationspapir, HP's blanke brochurepapir eller professionelle papir,
andet fotopapir til inkjet, andet mat inkjetpapir, andet blankt inkjetpapir,
inkjet-hagaki, foto-hagaki, tykt, almindeligt papir

Mediestørrelser A4, A5, A6, B5(JIS), kartotekskort A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, konvolut C5, konvolut
C6, konvolut DL; Brugerdefineret: 101,6 x 127 mm til 215 x 355 mm (simpleks);
101,6 x 140 mm til 215 x 309 mm (automatisk dupleks)

Mediehåndtering Inputstandard: 225-arks papirbakke; Op til 60 ark fotopapir; Maksimale antal
kuverter: Op til 15 kuverter
Outputstandard: Udbakke til 60 arkMaksimum: Op til 60 ark
Duplexudskrift: Automatisk (standard)

Printer – avancerede
softwarefunktioner

Retning: Stående/liggende; Udskriv på begge sider: Ingen/vend langs
langsiden/vend langs den korte side; Sider pr. ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs.
N-up-udskrivning); Indstillinger for kvalitet: Kladde/normal/bedste; Farve:
Sort-hvid/farve; Genveje til udskrivning; Udskriv i gråtoner: Fra/gråtoner i høj
kvalitet/kun sort blæk; Sider pr. ark-layout: Højre, og derefter ned/ned, derefter
højre/venstre, derefter ned/ned, derefter venstre; Udskrivning uden ramme: Fra/til;
HP Real Life-teknologi: Fra/til; Brochure:
Ingen/brochure-venstreindbinding/brochure-højreindbinding; Sider, der skal
udskrives: Udskriv alle sider/udskriv kun ulige sider/udskriv kun lige sider;
Udskrivning med maksimal dpi: Nej/ja; Siderammer: Fra/til

Printerstyring Nej

Kassens indhold E3E03A HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter; Strømkabel; Vært-blækpatroner;
Brugervejledning; Opret plakat

Forbrugsvarer C2P19AE Original HP 934-blækpatron, sort Omkring 400 sider
C2P20AE Original HP 935-blækpatron, sort Omkring 400 sider
C2P21AE Original HP 935-blækpatron, magenta Omkring 400 sider
C2P22AE Original HP 935-blækpatron, gul Omkring 400 sider
C2P23AE Original HP 934XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 1.000
sider
C2P24AE Original HP 935XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan Omkring 825 sider
C2P25AE Original HP 935XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta Omkring 825
sider
C2P26AE Original HP 935XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 825 sider
F6U78AE HP 935XL Office Value Pack, 75 ark/A4/210 x 297 mm
C6818A HP professionelt, Inkjet-papir, blankt, 50 ark/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP professionelt Inkjet-papir, mat, 200 ark/A4/210 x 297 mm
CHP710 HP All-in-One-printerpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
Se flere oplysninger om patronkapacitet for sider og fotos på
http://www.hp.com/go/pageyield.

Kompatible operativsystemer Windows 8.1 (32- og 64-bit), Windows 8 (32- og 64-bit), Windows 7 (32- og
64-bit), Windows Vista (32- og 64-bit); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 eller v10.9;
Linux (du kan finde flere oplysninger på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Mindste systemkrav Windows: Windows 8.1, 8, 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: 800-MHz-processor på 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 2 GB ledig
plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom-/dvd-drev eller internet, USB
Mac: Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks: 1 GB ledig plads på
harddisken, internet, USB

Medfølgende software HP-printersoftware, Google Toolbar, HP Update, køb forsyninger på nettet

Gramvægt Anbefalet gramvægt: 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)

Printermål (B x D x H) 464 x 385 x 145,5 mm

Pakkemål (B x D x H) 508 x 194 x 449 mm

Printervægt 5,1 kg

Pakkevægt 7 kg

Driftsmiljø Temperatur: 5 til 40ºC, Luftfugtighed: 20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)

Harddiskplads Temperatur: -40 til 60ºC, Luftfugtighed: 20 til 90%, RH (ikke-kondenserende)

Lydforhold Lydintensitet: 6,8 B(A)(normal tilstand, sort-hvid); 6,4 B(A)(normal tilstand, farve);
Lydtryk: 63 dB(A) (kladdeudskrift, sort-hvid); 61 dB(A) (normal udskrift, sort-hvid)

Strøm Krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Forbrug: 24 watt (maksimum), 3,3 watt (aktiv), 0,5 watt (manuel fra), 1,16 watts
(dvale)
Strømforsyning: Intern

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

Oprindelsesland Fremstillet i Thailand

Garanti Et års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Tre års begrænset
HP-hardwaregaranti efter registrering inden for 60 dage efter købet (se
www.hp.com/eur/mybusiness). Garanti- og supportmulighederne varierer
afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

Service og support UG185E, HP's 3-årige Care Pack med almindelig ombytning til
enkeltfunktionsprintere
UG060E, HP's 3-årige Care Pack med ombytning næste hverdag til
enkeltfunktionsprintere
(UG185E: alle EMEA-lande, UG060E: kun i Østrig, De baltiske lande, Belgien,
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal,
Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen,
Slovakiet.

Fodnoter
1 Ved beregning af prisen pr. udskrevet side sammenlignes størstedelen af MultiPass-farvelaserprinterne til under € 200 (ekskl. moms) pr. februar 2014 fra Q4 2013 IDC. Pris pr. side for laserforbrugsvarer er baseret på offentliggjorte specifikationer for
producentens patroner med højeste ydeevne. HP Officejet Pro CPP baseret på den beregnede pris for HP's blækpatroner 934XL/935XL, offentliggjort kapacitet og løbende udskrivning. De faktiske priser kan variere. Det faktiske sideantal kan variere afhængigt af,
hvilke billeder der udskrives, og andre faktorer. Læs mere på www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printeren er på det samme trådløse netværk eller har en direkte trådløs forbindelse. Den trådløse ydeevne afhænger af
det fysiske miljø samt af afstanden til adgangspunktet. Den trådløse funktionalitet er kun kompatibel med 2,4 GHz-signaler. Ekstern udskrivning kræver internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. Der kræves muligvis også app-installation eller software samt
HP ePrint-kontoregistrering. Brug via trådløst bredbånd forudsætter, at der tegnes en separat servicekontrakt for mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos din udbyder. Læs mere på
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 3Falmeresistensen er baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; data for farvestofstabilitet ved stuetemperatur er baseret på tilsvarende systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
Vandbestandighed er baseret på HP's interne test på papir med ColorLok ® logoet. 4Baseret på de originale sorte HP 934XL-blækpatroner med høj kapacitet og HP 935XL-farveblækpatroner med høj kapacitet. Blækpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal
købes separat. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Værdien er sammenlignet med den anslåede markedspris og den typiske sidekapacitet for HP 934-/935-blækpatronerne. De faktiske priser kan variere. 5Efter første sæt ISO-testsider. Få
mere at vide på http://www.hp.com/go/printerclaims. 6Mobilenheder skal have direkte forbindelse til printerens trådløse netværk, før der kan udskrives. Kræver muligvis også en applikation eller driver afhængigt af mobilenheden. Den trådløse funktion afhænger af
det fysiske miljø og af afstanden til adgangspunktet. 7I appbutikken i den kompatible enhed kan du se, om det er muligt at downloade HP ePrint. Kræver internetforbindelse til en HP ePrint-kompatibel printer. Printeren kræver oprettelse af en ePrint-konto. Kræver
muligvis en app eller software. Trådløs brug er udelukkende kompatibel med en 2,4-GHz forbindelse. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Brug via trådløst bredbånd kræver en separat servicekontrakt til mobilenheder. Du kan få flere
oplysninger om forsyningsmuligheder og dækning i dit område hos udbyderen. Læs mere på http://www.hp.com/go/mobileprinting. 8Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er kun kompatibel med routere
på 2,4 GHz. 9Mobilenheden kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Kan bruges sammen med iPhone® 4 og nyere, iPad® (4. generation), iPad mini™, iPad Air™ og iPod® 5G med iOS 7 og nyere samt mobilenheder med Android™ 4.0.x og nyere. Hvilke
funktioner, der kan styres, afhænger af mobilenhedens operativsystem. Scannings-/kopieringskontrol kræver, at både mobilenheden og printeren er forbundet til det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte, trådløs forbindelse til printeren. Mobilscanning
kræver, at enhedens kamera har 5 megapixel eller mere og automatisk fokusering. 10Størstedelen af MultiPass-farvelaserprinterne. 11Sammenlignet med størstedelen af MultiPass-farvelaserprinterne. 12Brug af HP Auto-sluk-teknologi afhænger af enhed og
indstillinger. 13Programmet fås ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af originale HP-patroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Få mere at vide på
http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/dk

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, 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 udeladelser heri.
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