
Datablad

HP ENVY Inspire 7220e Allt-i-ett-
skrivare
Allt du behöver i en hemmaskrivare.

Arbeta, studera och skapa med skrivaren som
skriver ut allt och ger dig möjligheterna till vad
som helst – från högkvalitativa foton till
dokument. Välj HP+ och få det smarta
skrivarsystemet som håller dig ansluten och
redo att skriva ut från nästan var som helst  
Den här skrivaren är kompatibel med HP+. Välj HP+ under
produktinstallationen för att ta del av fördelarna. För att HP+
ska fungera under skrivarens hela livstid krävs ett HP-konto,
kontinuerlig anslutning till internet och att du bara använder
HP-originalbläckpatroner. Mer information på:
http://www.hp.com/plus-faq

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter
som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den använder
dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med ett
modierat chip eller ett chip som inte kommer från HP.
Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör
att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar
kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör
det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda
kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds

Höjdpunkter

6 månaders Instant Ink inkluderat med HP+
Skriv ut. Skanna. Kopiera. Foto.
2 inmatningsfack (standardfack för 125 ark, fotofack för 15
ark)
6,75 cm kapacitiv pekskärm i färg
Utskriftshastighet på 15/10 sid/min (svart/färg)
Dubbelsidig utskrift
Innehåller mer än 45 % återvunnen plast
Gränslös utskrift (upp till 216 x 297 mm)
Tillförlitlig anslutning med Dual band Wi-Fi™ och BLE samt
självläkning

Byggd för att balansera allt
Spara både tid och papper när du skriver ut vardags- och affärsdokument med
automatisk dubbelsidig utskrift.
Skriv smidigt ut foton i en mängd olika storlekar via det inbyggda fotofacket.
Använd HP Smart-appen för enkel multitasking – skriv ut, skanna och kopiera
från vilken enhet som helst.
Hållbar design gjord av över 45 % återvunnen plast.

Minnesvärda ögonblick
Lägg till ett anpassat meddelande med dubbelsidig fotoutskrift på 10 x 15 cm
(4 x 6 tum) från HP Smart-appen.
Skriv ut foton som ser lika levande och verkliga ut som på telefonens skärm .
Skriv ut foton i både traditionella och moderna fotostorlekar såsom fyrkantiga
bilder och panoramabilder.
Hitta din kreativitet med anpassade fotofunktioner via HP Smart-appen.

Med Instant Ink får du aldrig slut på bläck
Få aldrig slut på bläck.  Praktiskt bläckabonnemang med leverans till dörren
ingår.
Spara upp till 70 % med Instant Ink.  Registrera dig för att få bläck, leverans och
återvinning från 12 kr i månaden.
Slipp oroa dig och ha exibiliteten att byta eller avbryta när som helst utan
kostnad.
Hjälp oss återföra plasten till skrivarna med förbetald återvinningstjänst.

HP+ Den smarta skrivarlösningen
En molnansluten skrivare med HP+ är smartare – den håller sig uppdaterad och
alltid redo att skriva ut.
De första 6 månaderna med Instant Ink ingår ; efter 6 månader tillämpas en
månadsavgift automatiskt såvida tjänsten inte avbryts.
Skriv ut och skanna direkt från handen. Ta del av avancerade
produktivitetsfunktioner i 2 år med HP+.
För varje sida du skriver ut med HP+ skyddar eller återställer HP motsvarande
mängd skog
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Tekniska specikationer

Fotnoter
 Kräver HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav nns på http://www.hp.com/go/mobileprinting. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och

mobilversionen. Abonnemang kan krävas; abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Mer information nns på http://www.hpsmart.com. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig
funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds nns i appbutiker. Faxfunktioner är endast avsedda för att skicka fax. Efter två år tillkommer en månadsavgift för kunna fortsatta använda de avancerade funktionerna med HP
Smart Advance. HP Smart Advance erbjuds inte i alla länder. Mer information nns på http://www.hpsmart.com.
 Kräver utskrift via HP Smart-appen från en mobiltelefon.
 Vid utskrift via HP Smart-appen på en mobil enhet som stöder P3-färgomfång.  
 Baserat på planens utnyttjande, internetanslutning till kompatibel HP-skrivare, giltigt kontokort, e-postadress och leveranstjänsterna i ert område.
 Baserat på en abonnemangskostnad per månad för HP Instant Ink med 700 sidor utan inköp av ytterligare sidor jämfört med kostnad per sida för att skriva ut sidor med ISO/IEC 24711 på de esta vanliga A4-färgbläckskrivarna och

MFP:erna i samma klass med standardkapacitet på patronerna som är prissatta för: majoriteten av EMEA-länderna < 200 Euro; Storbritannien < 200 GBP. Rabatterade priser har inte beaktats i den här undersökningen. HP Ink
Advantage-skrivare uteslöts på grund av hårdvaror och patroner som inte är standardiserade. Buyers Lab-undersökning från juli 2020 på uppdrag av HP baserat på offentligt tillgänglig information per den 1 juni 2020. Skrivarna har
valts ut baserat på marknadsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1. Se http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW för mer information.
 Byt eller avbryt abonnemanget online, när som helst. Om du väljer att avbryta HP Instant Ink-abonnemanget kan du återgå till att använda HP-originalpatroner – standard eller XL. Planuppgraderingar träder i kraft omedelbart och

kostnaden debiteras i efterhand eller i samband med nästa betalningsperiod, beroende på vad som har valts. En nedgradering av planen eller en uppsägning av abonnemanget träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella
betalningsperioden. Gå till instantink.hpconnected.com/terms för fullständig information.
 Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner/-kassetter är för närvarande tillgängligt i över 60 länder, territorier och områden i Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika via programmet

HP Planet Partner. Programmets tillgänglighet varierar. Mer information nns på http://www.hp.com/recycle.
 Tekniken används i HP+ -systemet och jämförs med standardiserade HP-konsumentskrivare utan HP+. Skrivare med HP+ är alltid redo när ni är det. De använder förbättrade anslutningar med Smart Driver- och Print/Scan Doctor-

teknik, är säkrare med Smart Security-teknik, mer produktiva genom HP Smart Advance-funktioner som ingår under två år samt mer hållbara tack vare möjlighet till Forest First-utskrifter.
 Instant Ink-registrering krävs. Instant Ink är inte tillgängligt i alla länder. Med förbehåll för sidbegränsning per månad för vald plan. Registreringen för Instant Ink måste slutföras inom 7 dagar från att skrivaren tas i bruk i enlighet

med HPs rekommenderade installationsprocess i instruktionerna som medföljer skrivaren. Om abonnemanget inte avbryts online på http://www.hpinstantink.com inom kampanjperioden kommer en månadsavgift att debiteras
kontokortet, plus skatt och eventuella avgifter för extra sidor. Kunden kommer att debiteras eventuell kostnad för ytterligare sidor och tillämpliga skatter i slutet av varje månad under kampanjperioden. Användningen av
bläckpatronen eller tonerkassetten som kommer med förpackningen ingår i erbjudandeperioden. Ett erbjudande kan lösas in per skrivare. Kostnadsfria månader som ingår med Instant Ink kan ändras efter 2022-04-30. Erbjudandet
kan inte lösas in mot kontanter. Installationserbjudandet kan kombineras med andra erbjudanden; Mer information nns i villkoren för det andra erbjudandet. Kräver giltigt kontokort, e-postadress och internetanslutning till skrivaren.
Se ytterligare information om erbjudandet under registreringsprocessen online. Se www.hpinstantink.com för mer information om tjänsten.

 HP samarbetar med våra partners inklusive WWF och Arbor Day Foundation för att förvalta, återställa och skydda skogar i många länder runt om i världen. Med HP+ är varje utskrift – oavsett papperstillverkare – en del av HPs
Forest Positive Framework som motverkar riskerna för avskogning. HP-papper framställs endast från certierade och ansvarsfullt förvaltade skogar eller från återvunnet material. För andra leverantörers papper investerar HP i
projekt för återställning, skydd eller förvaltning av skogar i viktiga regioner, som i i tillräckligt stor utsträckning för att kompensera för papper som har använts av HP+ kunder och som kanske inte har framställts på ett ansvarsfullt
sätt. Läs mer på http://www.hp.com/forestrst.

 Totalt 2 års HP-garanti. Se dokumentationen i skrivarens förpackning för mer information om HP-garanti. HPs garantiförmåner gäller utöver de lagstadgade rättigheter som gäller enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning
avseende varor som inte överensstämmer med försäljningsavtalet. Sådana lagstadgade rättigheter för konsumenter är inte begränsade eller påverkas på något annat sätt av HPs garanti. Se: http://www.hp.com/limitedwarranty.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
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Funktioner Skriv ut, skanna, kopiera, foto

Utskriftsteknik HP termisk bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 15 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp till 10 sid/min;
Konceptläge svart (A4): Upp t 22 sid/min; Konceptläge färg (A4): Upp t
20 sid/min

Första sidan ut Svart (A4, startklar): Så snabbt som 16 sek; Färg (A4, startklar): Så
snabbt som 18 sek;

Utskriftsupplösning Svart (bästa): Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi; Färg (bästa):
Färgutskrift med upp till 4800 x 1200 dpi (optimerat) vid utskrift från
dator och 1200 dpi (original-dpi);

Kapacitet per månad Upp till 1000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 300 till
400

Smarta programfunktioner i skrivaren Orientering: Stående/liggande; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd längs
långsidan/Vänd längs kortsidan; Sidordning: Framsida till
baksida/Baksida till framsida; Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16;
Kvalitetsinställningar: Utkast/Normal/Bästa; Utskriftsgenvägar; Skriv ut
i gråskala: Av/Gråskala med hög kvalitet/Endast svart bläck; Layout för
sidor per ark: Höger och sedan nedåt/Nedåt och sedan höger/Vänster
och sedan nedåt/Nedåt och sedan vänster; Utskrift maximal dpi: Nej/Ja;
HP Real Life Technologies: Av/På; Häfte: Inga/häfte –
vänsterbindning/häfte – högerbindning; Sidor att skriva ut: Skriv ut alla
sidor/Skriv endast ut udda sidor/Skriv endast ut jämna sidor; Ramlös
utskrift: Av/På; Sidkantlinjer: Av/På

Standardutskriftsspråk HP PCL 3 GUI

Utskriftsområde Utskriftsmarginaler: Högst upp: 3 mm, Underkant: 3 mm, Vänster: 3
mm, Höger: 3 mm; Maximalt utskriftsområde: 209,9 x 349,6 mm

Kantfri utskrift Ja (upp till 8,5 x 11 tum, 216 x 297 mm)

Antal tillbehör 2 (1 svart, 1 trefärgs)

Stöd för erprogramskörning Ja

Kompatibla minneskort Stöds inte

Dubbelsidig utskrift Automatisk

Kopieringshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 13 kop/min; Färg (A4, ISO): Upp t 6 kop/min

Kopieringsspecikationer Antal kopior; Dubbelsidigt; Ljusare/mörkare; ID-kopiering; Ändra storlek;
Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera; Anpassa marginal;
Beskär; Förhandsgranska kopia; Förbättringar; Maximalt antal kopior:
Upp till 50 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 dpi;
Förminskning/förstoring: 25 till 400 %

Smarta funktioner i kopiatorprogrammet Via HP Smart-appen

Filformat för skanning JPG, BMP, TIFF, PDF och PNG

Skannerspecikationer Skannertyp: Flatbädd; Metoder för inläsning vid skanning: Mopria-
skanning; Frontpanel; HP Smart-app; EWS; Twain-version: Version 2.1;
Maximal skanningsstorlek (atbädd): 215,9 x 297 mm; Optisk
skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi

Avancerade skanningsfunktioner Via HP Smart-appen

Rekommenderad skanningsvolym per månad 50–100

Skanningsbar yta Maximal mediestorlek (atbädd): 215,9 x 297 mm;

Bitdjup/gråskalenivåer 24-bitars / 256

Digital sändning Standard: Skanna till PC

Processorhastighet 800 MHz

Anslutning Standard: 1 USB 2.0-klient; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual band Wi-Fi
2,4/5 GHz, BLE (endast installation);

Trådlöst Ja, inbyggt självläkande dual band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Kapacitet för mobil utskrift Apple AirPrint; Mopria-utskriftstjänst; Chrome OS; HP Smart-appen

Nätverksfunktioner Dual band (2,4/5 GHz) trådlöst 802.11a/b/g/n/ac

Hårddisk Nej

Minne Standard: 256 MB DDR3; Maximal: 256 MB DDR3

Antal pappersfack Standard: 2 (huvud- och fotofack); Maximal: 2 (huvud- och fotofack)

Medietyper Vanligt papper; HP Photo Papers; HP Matte Brochure eller Professional
Paper; HP Matte Presentation Paper; HP Glossy Brochure eller
Professional Paper; Annat fotopapper till bläckskrivare; Annat matt
papper till bläckskrivare; Annat glättat papper till bläckskrivare, vanligt
papper, tunt/återvunnet

Mediestorlek Anpassad (metrisk): Huvudfack: 97,79 x 215 till 127 x 309 mm;
Fotofack: Inga anpassade mediestorlekar
Stöds (metrisk): Huvudfack: A4, A5A6 , B5 (ISO), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 10
x 30 cm, 2L, Hagaki, Ofaki Hagaki, kuvert (A2, C5 , C6 DL, nr 10, Chou nr
3); Fotofack: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm

Inmatningskapacitet Standard: Upp till 125 ark;
Maximal: Upp till 125 ark;

Utmatningskapacitet Standard: Upp till 60 ark
Kuvert: Upp till 10 kuvert
Kort: Upp till 10 kort
Maximal: Upp till 60 ark

Kompatibla operativsystem Windows 11, Windows 10 (32-bitars och 64-bitars), Windows 7 SP1
(32-bitars och 64-bitars), macOS High Sierra v10.13 (eller senare);
Chrome OS (efter den ursprungliga installationen)

Lägsta systemkrav Windows: Intel Pentium II-, Celeron- eller 233 MHz processor eller
bättre; 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning; webbläsare
Mac: macOS High Sierra v10.13 (eller senare); 1,5 GB ledigt
hårddiskutrymme; Internetåtkomst

Medföljande program Ladda ned HP Smart-appen från http://123.hp.com

Skrivarens mått (B x D x H) Lägsta: 460 x 383 x 191 mm;
Maximal: 460 x 511 x 190,5 mm;

Emballagets yttermått (B x D x H) 570 x 254 x 464 mm

Skrivarens vikt 6,91 kg

Vikt inklusive emballage 8,66 kg

Driftsmiljö Temperatur: 5 till 40 °C
Luftfuktighet: 20 till 80% RH

Lagringsvillkor Temperatur: -40 till 60°C
Luftfuktighet: 10 till 90 % RH (icke-kondenserande)

Akustik Ljudeffekt: 6,3 B(A)

Strömförsörjning Krav: 2 kablar (klass 2) internt AC/DC-nätaggregat med dubbla lägen.
100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,7 A-inmatning. 32 V/12 V (viloläge), 469
mA/166 mA (viloläge), 15 W/2 W utmatning (viloläge). Inte dubbel
spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med en
identierare för tillvalskodnummer.;
Energiförbrukning: Upp till 14 W (utskrift), 4,9 W (startklar), 1,05 W
(viloläge), 0,05 W (manuellt avstängd);
Nätaggregatstyp: Internt universellt nätaggregat;

Certikat EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-
11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class
B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17
V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301
489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-
4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI
EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-
09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-
1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09

Specikationer för hållbar inverkan 45 % återvunnen plast från konsumentprodukter; Återvinningsbart via
HP Planet Partners; Utskrift med noll nettoavskogning med HP+

Ursprungsland Tillverkad i Thailand

Kontrollpanel 2.7" (6.85 cm) Color Touchscreen; 3 buttons (back, home, help);
Articulating display

Medföljer 242P6B: HP ENVY Inspire 7220e Allt-i-ett-skrivare; HP 303 start svart
Instant Ink Ready-patron; HP 303 start trefärgs Instant Ink Ready-
patron; Broschyr om bläckvarning; Broschyr om föreskrifter;
Installationshandbok; Referenshandbok; HP Advanced Photo-papper,
glättat och matt, pappersprover medföljer; Strömkabel [mer
information om bläck och sidkapacitet nns på
http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Förbrukningsartiklar T6N01AE HP 303 trefärgs originalbläckpatron
T6N02AE HP 303 svart originalbläckpatron
T6N03AE HP 303XL trefärgs originalbläckpatron med hög kapacitet
T6N04AE HP 303XL svart originalbläckpatron med hög kapacitet

Service och support UG187E – 3 års Standard Exchange är tillgängligt i alla EMEA-länder
utom Adriatiska havet, Afrika, CIS, EEM, Israel, ME, Ryssland, Rumänien,
Sydafrika, Turkiet 
UG062E – 3 års Next Business Day Exchange tillgängligt i Österrike,
Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland,
Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien 
UG235E – 3 års Return to Depot i adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM,
Israel, ME, Ryssland, Rumänien, Slovenien, Sydafrika, Turkiet

Garanti Upp till 2 års HP-garanti. Support via webben dygnet runt alla dagar;
Telefonsupport under kontorstid inom garantiperioden. Två år består
av: (1) ett års HP-standardgaranti; (2) ett års extra HP-garanti genom
aktivering av HP+ vid installationen 11
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