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HP OfficeJet Pro 8210-skrivaren
Överlägsen kontroll av skrivarbeståndet och prisvärd färg till halva kostnaden jämfört med laserskrivare

Kontrollera kostnader och utskriftsmetoder
med prisvärd färg och omfattande hantering av
skrivarbeståndet. Skriv ut med färg av
professionell kvalitet och utnyttja smidiga
funktioner för utskriftshantering. Öka
effektiviteten med en mängd alternativ för
mobil utskrift.

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att
användas med bläckpatroner som har ett äkta HP-chip.
Bläckpatroner som har ett chip som inte är från HP kanske inte
fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i
framtiden. Läs mer på:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Höjdpunkter

Överlägsen kontroll av skrivarbeståndet och prisvärd färg till
halva kostnaden jämfört med laserskrivare

Praktisk USB-utskrift och ökad säkerhet genom PCL 5&6
Ökad hastighet med 22 sid/min i svart (ISO A4) och 18
sid/min i färg (ISO A4)

Professionell färg för kontoret till ett enastående pris

Sköt din budget med färg av professionell kvalitet för upp till halva kostnaden
per sida jämfört med laserskrivare. 
Skriv ut upp till tre gånger så många sidor med HPs originalbläckpatroner med
hög kapacitet.

Producera text i färg och svart av professionell kvalitet som är perfekt för
utskrift av rapporter, e-post och mycket annat.

Producera utskrifter som är tåliga mot vatten, smuts, blekning och klarar av
överstrykningar .

Allt du behöver för att slutföra arbeten snabbt

Avsluta utskriftsjobb på nolltid med hjälp av snabb dubbelsidig utskrift.

Skriv enkelt ut Microsoft® Word-, PowerPoint®- och Adobe® PDF-filer direkt från
din USB-drivenhet.

Var produktiv med en bildskärm på 5,08 centimeter (2,0 tum) med en
knappsats som är intuitiv och lättanvänd.
Utrusta ditt högvolymskontor med en enhet utformad för utskrifter på upp 30
000 sidor per månad för upp till fem användare.

Mobil utskrift som tillgodoser ditt företag
Skriv ut direkt från din mobila enhet – var du än är på kontoret och utan
åtkomst till företagets nätverk.

Skriv enkelt ut dokument och foton från många olika typer av smarttelefoner
och plattor.

Överlägsen kontroll av skrivarbeståndet och smidig hantering

Få fler utskriftsalternativ med HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS och skalbara
TrueType-teckensnitt.

Du kan enkelt ta kommandot över din utskriftsmiljö från en central plats med
HP Web Jetadmin.

Gör det enkelt för alla att skriva ut med en gemensam drivrutin.
Använd policybaserade och fullständiga skyddsfunktioner med tillvalet HP
JetAdvantage Security Manager.
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Tekniska specifikationer

Fotnoter
 Jämfört med de flesta allt-i-ett-färglaserskrivare under 400 euro (exklusive moms) 2016,Q3 med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2016. Jämförelsen av lasertillbehörskostnad per sida baseras på publicerade

specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet och förbrukningsvaror med lång hållbarhet. Jämförelserna av kostnad per sida för HPs bläcktillbehör med hög kapacitet baseras på tillverkarnas publicerade
specifikationer för patroner med högsta kapacitet. Kostnad per sida baserad på bläckpatroner med hög kapacitet enligt tillverkarens rekommenderade pris och kapacitet. ISO-kapaciteten baseras på kontinuerlig utskrift i
standardläge. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos bläckpatronerna HP 956/957/958/959XL och HP 952/953/954/955A. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Tålighet mot vatten, smuts, blekning och överstrykningar baseras på tester enligt ISO 11798 och interna HP-tester. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Exkluderar den första uppsättningen ISO-testsidor. Läs mer på http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.
 Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på

http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Den mobila enheten måste anslutas direkt till Wi-Fi Direct®-signalen från en multifunktionsskrivare eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct innan du skriver ut. 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®.
 HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från http://www.hp.com/go/webjetadmin.
 Skrivardrivrutiner för HP Universal kan hämtas utan extra kostnad från http://www.hp.com/go/upd.
 Baserat på en intern undersökning av konkurrenternas erbjudanden utförd av HP (Jämförelse av enhetssäkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Laboratory LLC, februari

2015. Kräver separat köp. Mer information finns på http://www.hp.com/go/securitymanager.

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.
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Funktioner Skriv ut

Utskriftsteknik HP bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 22 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp till
18 sid/min; Konceptläge svart (A4): Upp till 34 sid/min;
Konceptläge färg (A4): Upp till 34 sid/min

Första sidan ut Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9 sek; Färg (A4, startklar): Så
snabbt som 10 sek;

Utskriftsupplösning Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi på vanligt
papper från 600 x 600 original-dpi; Färg (bästa): Upp till 2400 x
1200 optimerade dpi på HP Advanced-fotopapper, 600 x 600
original-dpi;

Kapacitet per månad Upp till 30,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad:
250 till 1500 sidor

Standardutskriftsspråk HP PCLXL (PCL6), PCL5, inbyggd PDF, HP Postscript-emulering på
nivå 3

Kantfri utskrift Ja, kant till kant för A4

Antal tillbehör 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Dubbelsidig utskrift Automatisk (standard)

Processorhastighet 1,2 GHz ARM A9; 600 Mhz ARM R4

Anslutning Standard: USB 2.0 med hög hastighet; inbyggt fast Ethernet
10/100Base-TX (RJ45)-nätverk; Inbyggt, trådlöst 802.11b/g/-
nätverk; Wi-Fi Direct; Tillval: Stöder följande externa Jetdirect-
servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern
utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet
extern utskriftsserver för nätverkskapabla USB 2.0-kringenheter
(J7942G) med hög hastighet, HP Jetdirect ew2400 802.11b/g
trådlös och Fast Ethernet extern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100
Base-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 Time
Capsule;

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

Kapacitet för mobil utskrift Apple AirPrint™, plugin-program för Android-utskrift, Mopria™-
certifierad, Google Cloud Print v2.0, HP ePrint

Nätverksfunktioner Standard (inbyggt Ethernet och Wi-Fi 802.11b/g/n)

Minne Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB DDR3

Antal pappersfack Standard: 1; Maximal: 1

Medietyper Vanligt, HP EcoFFICIENT, HP Premium matt presentationspapper
120 g, HP glättat trippelvikt broschyrpapper 180 g, HP matt
broschyr 180 g, HP glättad broschyr 180 g, HP Advanced-
fotopapper, lätt 60–74 g, medeltungt 85-95 g, kartong, tjockt
vanligt papper, brevpapper

Mediestorlek Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm
Stöds (metrisk): Fack 1: A5 (148 x 210 mm); A6 kort (105 x 148.5
mm); B5 (182 x 257 mm); C5 Kuvert (162 x 229 mm); C6 Kuvert
(114 x 62 mm); DL-kuvert (110 x 220 mm); Indexkort (76,2 x 127
mm, 102 x 152 mm, 127 x 203 mm); Fotopapper (A) (216 x 279
mm); Fotopapper (A4) (210 x 297 mm); Fotopapper med
avrivningsflik (102 x 152 mm, 102 x 203 mm); Fotopapper (102
x 152 mm); Fotopapper (76,2 x 127 mm); Broschyr (A & A4);
Etiketter (A & A4); Specialstorlekar med en bredd på 76,2 till 216
mm och en längd på 127 till 356 mm

Inmatningskapacitet Standard: Upp till 250 ark
Maximal: Upp till 250 ark

Utmatningskapacitet Standard: Upp till 150 ark
Kuvert: Upp till 25 kuvert
Etiketter: Upp till 60 ark
Kort: Upp till 65 kort
Maximal: Upp till 150 ark

Kompatibla operativsystem Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB
ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller
internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer;
Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme,
CD-ROM/DVD-enhet eller internetåtkomst, USB-port, Microsoft®
Internet Explorer 8; Apple® OS X Yosemite (v10.10) OS
X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB tillgängligt
hårddiskutrymme; Internetåtkomst krävs; USB; Linux (för mer
information, se http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html)

Lägsta systemkrav Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86)/64-
bitars (x64) processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-
ROM/DVD-enhet eller internetåtkomst, USB-port, Internet
Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) processor, 2
GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller
internetåtkomst, USB-port, Internet Explorer 8; OS X El Capitan
(v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB
ledigt hårddiskutrymme; Internetåtkomst
Mac: OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X
Mavericks (v10.9); 1 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetåtkomst

Medföljande program HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Skrivarens mått (B x D x H) Lägsta: 496 x 420 x 203 mm;
Maximal: 496 x 580 x 203 mm;

Emballagets yttermått (B x D x H) 567 x 300 x 487 mm

Skrivarens vikt 8,62 kg

Vikt inklusive emballage 11,37 kg

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

Lagringsvillkor Temperatur: -40 till 60 ºC
Luftfuktighet: 0 till 90 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande) vid en temperatur på 60 ºC

Akustik Ljudeffekt: 6.8 B(A) (vanlig svartvit färg i normalläge)

Strömförsörjning Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Typisk elförbrukning (TEC): 0,22 kWh/vecka;
Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;

Certifikat Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka
miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan
efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)

Ursprungsland Tillverkad i Kina

Kontrollpanel HD-skärm i sv/v på 5,08 cm (2 tum); 2 LED-lampor (trådlösa,
ePrint); 9 knappar

Medföljer D9L63A: HP OfficeJet Pro 8210 skrivare; HP 953 svart
startpatron (ca 1 000 sidor); HP 953 cyan startpatron, HP 953
magenta startpatron, HP 953 gul startpatron: sammansatt
kapacitet (ca 640 sidor); Installationsanvisningar; Komma igång-
guide; Strömkabel

Service och support UG198E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för Officejet-
skrivare
UG075E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för
Officejet-skrivare
UG248E HP 3 års Care Pack med tjänsten retur till depå för
Officejet Pro-skrivare
(UG198E: alla länder i Europa, Mellanöstern och Afrika förutom
Montenegro, Sydafrika, Israel, Turkiet, UG075E: Österrike,
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien,
Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien,
UG248E: Montenegro, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Garanti Tre års begränsad kommersiell hårdvarugaranti vid registrering
inom 60 dagar från köpet (se www.hp.com/eu/3yearwarranty);
support via webben dygnet runt alla dagar; Telefonsupport under
kontorstid inom garantiperioden
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