
Datablad

HP OfficeJet Pro 7740
Allt-i-ett-skrivare för breda
format
Gör stort intryck. För mindre.

Skriv ut, skanna och kopiera med
snygga färger i storlekar upp till A3,
för kraftfulla dokument och
presentationer med en kostnad per
sida som är upp till 50 % lägre än
med färglaser.1 Faxa upp till 21,6 x
35,6 cm (8,5 x 14 tum).

Dynamisk säkerhet: Patroner med kretsar från
andra tillverkare än HP kanske inte fungerar
idag eller i framtiden. Läs mer på:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Höjdpunkter
● Utskriftshastighet: upp till 22 sid/min i svart,

upp till 18 sid/min i färg och automatisk
dubbelsidig upp till 12 sid/min i svartvitt, upp
till 10 sid/min i färg (A4)

● Första sidan ut svart (A4, startklar): Så
snabbt som 9 sek

● Första sidan ut färg (A4, startklar): Så
snabbt som 10 sek

● Inmatningskapacitet på upp till 500 ark

● 35-arks ADF för dubbelsidig skanning,
kopiering och fax i ett svep

Slående A3 utskrifter
● Automatisk dubbelsidig utskrift, snabba utskriftshastigheter och en automatisk dokumentmatare

underlättar dagliga arbetsuppgifter.

● 35-sidors ADM hanterar dokument upp till 21,6 x 35,6 cm, så att du snabbt kan slutföra
dubbelsidiga utskrifter.

● Tryck och svep för att använda de snabba genvägarna på den smarttelefoninspirerade
färgpekskärmen.

● Öka papperskapaciteten till 500 ark med ett medföljande 250-arks pappersfack.

Professionella presentationer. Till överkomligt pris.
● Skapa grafik med livfulla färger och djupsvart text på olika typer av papper från A4 till tabloid (A3).

● Producera utskrifter som är tåliga mot vatten, smuts, blekning och klarar av överstrykningar2

● Skriv ut mer svart text och fler sidor i färg med HPs originalbläckpatroner med hög kapacitet
(tillval).3

● Få ditt företag att sticka ut med ramlöst, dubbelsidigt marknadsföringsmaterial.

Enkel mobil utskrift
● Du kan enkelt skriva ut dokument och med mera från din smarttelefon eller platta, oavsett om du

använder Apple®, Android™ eller Windows.

● Denna allt-i-ett-produkt kan enkelt anslutas till trådlösa enheter, så att alla på kontoret kan skriva
ut smidigt. 4

● Hantera utskrifts- och skanningsåtgärder var du än befinner dig med mobilappen HP All-in-One
Printer Remote.5

● Skydda information och åtkomst till konfidentiella utskriftsjobb med HP JetAdvantage för privat
utskrift.6



HP OfficeJet Pro 7740 Allt-i-ett-skrivare för breda format

Teknisk information
Funktioner Skriv ut, kopiera, skanna, fax

Utskriftshastighet Upp t 22 sid/min ISO svart (A4); Upp t 18 sid/min ISO färg (A4)
Vanliga kontorsutskrifter (svartvitt) Upp till 34 sid/min; Vanliga kontorsutskrifter
(färg) Upp till 34 sid/min
första sidan utskriven: Så snabbt som 9 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 10
sek färg (A4, startklar)

Utskriftsupplösning Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi Svart; Upp till 4800 x 1200 optimerad dpi på HP
Advanced-fotopapper med en inmatning på 1200 x 1200 dpi Färg

Utskriftsteknik HP bläckstråleskrivare

Skrivarspråk HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Utskriftsfunktioner Kantfri utskrift: Ja, upp till 297 x 420 mm (A3); Stöd för direktutskrift:
Lagringsenheter stöds inte

Bläckpatronsnummer 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Kapacitet för mobil utskrift HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Google
Cloud Print™

Kapacitet per månad Upp till 30,000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 250 till 1 500

Automatisk papperssensor Nej

Processorhastighet 1,2 GHz

Bildskärm Kontrollpanel med pekskärm på 6,75 cm (2,65 tum) och färggrafikdisplay;
LED-indikatorlampa (Wi-Fi-indikator); 4 knappar: Hem, hjälp, tillbaka, Wi-Fi

Trådlös funktion Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11 b/g/n

Anslutning Standard: 1 USB 2.0 kompatibla med USB 3.0-enheter; 1 USB-värd; 1 Ethernet; 1
trådlöst 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemportar; Tillval: Nej

Minne Standard: 512 MB; maximal: 512 MB

Kopieringsinställningar Kopior; Storlek; Kvalitet; Val av fack; Ljusare/mörkare; Pappersstorlek; Ändra
storlek; Papperstyp; Dubbelsidigt; ID-kopiering; Sortera; Bindningsmarginal;
Förbättring; Beskär; Förhandsgranska kopia; Maximalt antal kopior: Upp till 99
kopior: Kopieringsupplösning: Upp till 600 dpi

Kopieringshastighet Upp t 18 kop/min svart ISO (A4), Upp t 13 kop/min färg ISO (A4)

Skannerspecifikationer Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod
för inläsning vid skanning: Skanna, kopiera och faxa från frontpanelen, eller från
programvaran; Twain-version: Version 2.1; Maximal skanningsstorlek (flatbädd):
297 x 432 mm; Maximal skanningsstorlek (ADM): 215,9 x 355,6 mm; Optisk
skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi

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)

Skanningshastighet Enkelsidigt: upp till 8/6 bilder/min (svartvitt/färg 200 ppi); Dubbelsidigt: upp till
14/11 bilder/min (svartvitt/färg 200 ppi)

Skanningsbar yta största medieformat: 297 x 432 mm; största medieformat: 215,9 x 355,6 mm
ADM

Bitdjup/gråskalenivåer 24-bitars/ 256

digital sändning Standard: Skanna till dator; Skanna till minnesenhet; Skanna till e-post

Faxa Ja, färg

Faxspecifikationer Faxminne: Upp t 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196
dpi, 256 grå nyanser; kortnummer: Upp till 99 nummer

Passande minneskort Stöd för Thumb-enhet

Medföljer G5J38A HP OfficeJet 7740 Allt-i-ett-skrivare för breda format; HP 953 svart
OfficeJet-startpatron (ca 1 000 sidor); HP 953 cyan/magenta/gul
OfficeJet-startpatron (ca 640 sidor); Strömkabel; Telefonsladd; CD-ROM;
Installationsanvisningar; Komma igång-guide

Förbrukningsartiklar L0S58AE HP 953 svart original bläckpatron ~1 000 sidor
F6U12AE HP 953 cyan original bläckpatron ~700 sidor
F6U13AE HP 953 magenta original bläckpatron ~700 sidor
F6U14AE HP 953 gul original bläckpatron ~700 sidor
L0S70AE HP 953XL svart original bläckpatron med hög kapacitet ~2 000 sidor
F6U16AE HP 953XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet ca. 1 600 sidor
F6U17AE HP 953XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet ca. 1 600 sidor
F6U18AE HP 953XL gul original bläckpatron med hög kapacitet ca. 1 600 sidor

Kompatibla operativsystem Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) stöds inte

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
Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB
ledigt hårddiskutrymme, internetåtkomst, USB

Medföljande program HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

medietyper Vanligt, HP EcoFFICIENT, HP Premiummatt 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

mediestorlekar anpassade: Fack 1: 76 x 127 till 297 x 420 mm; Fack 2: 210 x 297 till 297 x 420
mm

mediehantering Inmatning, standard: 250-arks inmatningsfack, 250-arks andra pappersfack för
vanligt papper; Upp till 30 kuvert Kuvert; Maximalt antal kort: Upp till 50 ark; Upp
till 50 ark fotopapper; Maximalt antal kuvert: Upp till 30 kuvert
Utmatning, standard: 75-arks utmatningsfack; maximal: Upp till 75 ark (A-storlek);
Upp till 50 ark (B-storlek)
Dubbelsidig utskrift: Automatisk
ADM: Standard, 35 ark

medievikt Rekommenderad medievikt: 60 till 105 g/m²

Skrivarens mått (B x D x H) Lägsta: 584 x 466,9 x 383,3 mm; maximal: 584 x 712,8 x 383,3 mm

Emballagets yttermått (B x D x H) 668 x 545 x 487 mm

Skrivarens vikt 19,5 kg

Emballagevikt 24,45 kg

Driftsmiljö Temperatur: 5 till 40 ºC, Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH

Informationslagring Temperatur: –25 till 60 ºC, Luftfuktighet: Max 90 % RH (ej drift)

Akustik Ljudeffekt: 65 dB (svartvitt); 64 dB (färg); Ljudtrycksnivåer: 60 dbA (utkastutskrift
med 19 sid/min)

Strömförsörjning krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
förbrukning: 37 W (maximalt), 0,20 W (manuell avstängning), 6,5 W (vänteläge),
1,47 W (viloläge); Typisk elförbrukning (TEC): 0,398 kWh/vecka
Nätenhet: Inbyggd nätadapter

Ursprungsland Tillverkad i Kina

Garanti Ett års begränsad HP-standardgaranti för hårdvara. Tre års begränsad HP-garanti
för hårdvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativ varierar per
produkt, land och lokal lagstiftning

service och support UG194E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för OfficeJet-skrivare UG070E 
HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för OfficeJet-skrivare UG243E 
HP 3 års Care Pack med tjänsten retur till depå för OfficeJet Pro-skrivare 
(UG194E: alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, 
UG070E: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, 
Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, 
Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UG243E: 
Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)



Fotnoter
1 Jämfört med de flesta allt-i-ett-färglaserskrivare under 280 euro (exklusive moms) i juni 2015, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q2 2015. 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. Kostnaden per sida
baseras på det uppskattade butikspriset och sidkapaciteten för bläckpatroner med hög kapacitet. ISO-kapaciteten baseras på kontinuerlig utskrift i standardläge. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Tålighet mot vatten, smuts,
blekning och överstrykningspennor baseras på tester enligt ISO 11798 och interna HP-tester. Mer information finns på hp.com/go/printpermanence. 3 Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos bläckpatronen HP 953XL och standardpatronen HP 953. Mer
information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 4 Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz. 5 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. 6 HP JetAdvantage för privat utskrift är tillgänglig utan kostnad och kräver att skrivaren är ansluten till internet med webbtjänsterna aktiverade. Ej tillgänglig i alla länder. Mer information finns på
http://www.hpjetadvantage.com.
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