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HP PageWide Managed
P55250dw-skriver

Uslåelig verdi. Uovertruffen hastighet.

HP Managed MFP-er og skrivere er
optimalisert for administrerte
miljøer. Denne produktporteføljen
gir økt månedlig sidevolum og
færre avbrudd, og kan bidra til å
redusere utskrifts- og
kopieringskostnader. Se din
HP-autoriserte forhandler for mer
informasjon.

Hovedpunkter
● HP PageWide-blekkpatroner med ekstra høy
kapasitet

● Innebygd sikkerhet som er best i klassen, med
sikker oppstart og integritetsvalidering av
koder

● Skriv ut Microsoft Word- og PowerPoint-filer fra
USB

● Wi-Fi Direct-utskrift og NFC touch-to-print

Profesjonelle farger, banebrytende lave totale eierkostnader
● Resultater du forventer og varig verdi – banebrytende lave totale eierkostnader, de laveste i sin

klasse.1

● Skriv ut med farger og profesjonell kvalitet på mange forskjellige papirtyper – perfekt for bruk på
kontoret.

● Skriv ut 4x flere sider enn standardpatroner med originale HP PageWide-patroner med ekstra høy
ytelse.2

● Bruk mindre tid og penger på planlagt vedlikehold med strømlinjeformet HP PageWide-teknologi.3

Den raskeste skriveren i sin klasse4

● Vent mindre og gjør mer med bransjeledende hastigheter – så raskt som 75 spm i farger og
svart-hvitt.4

● Ta sidene og gå – uten å måtte vente. Denne enheten våkner og skriver ut raskest i sin klasse.5

● Behandle oppgaver fra en 10,9 cm berøringsskjerm (4,3 tommer). Skriv ut Microsoft® Word- og
PowerPoint®-filer fra USB.6

● Skriv ut fra mobilenheten med Wi-Fi Direct®- og NFC touch-to-print-teknologi – uten behov for
nettverk.7,8

Velprøvd teknologi. Overlegen energieffektivitet.9

● Reduser nedetid med HP PageWide-teknologi som gir den pålitelige ytelsen som bedrifter trenger.

● Spar strømmed HP PageWide-teknologi – laget for å bruke mindre strøm enn andre skrivere i
klassen.9

● Skriv ut opptil 15 000 sider i farger og opptil 21 000 sider i svart-hvitt – og vent lenger før du
skifter.2

● Skriv ut dokumenter i farger av profesjonell kvalitet og få en ytelse som svarer til forventningene du
har til HP PageWide-blekkpatroner.

Bransjeledende sikkerhet10 og administrative funksjoner
● Beskytt investeringen og utvid funksjonaliteten med en portefølje av løsninger etter hvert som

behovene øker.11

● Bidra til å holde konfidensiell informasjon trygg. Angi en PIN-kode på enheten for å hente
utskriftsjobbene.

● Kontroller fargebruken med HP fargetilgangskontroll.12

● Hold skriveren trygg – fra oppstart til avslutning – med sikker oppstart og integritetsvalidering av
koder.



HP PageWide Managed P55250dw-skriver

Tekniske data
Funksjoner Utskr.

Utskriftshastighet Opptil 50 spm ISO svart (A4); Opptil 50 spm ISO farger (A4)
Generell kontormodus (svart):Opptil 75 spm; Generell kontormodus
(farger):Opptil 75 spm
første side ut:Så raskt som 6 sek svart (A4, klar) ;Så raskt som 6,5 sek farger
(A4, klar)

Utskriftsoppløsning Opptil 1200 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (ved utskrift på
uspesifisert vanlig papir, HP Premium Inkjet matt presentasjonspapir og HP
Inkjet matt brosjyrepapir) Svart; Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi fra 600 x
600 inngående dpi (på HP Advanced fotopapir)

Utskriftsteknologi HP Pagewide-teknologi med pigmentert blekk

Utskriftsområde Utskriftsmarger: Topp: 4,2 mm; Bunn: 4,2 mm; Venstre: 4,2 mm; Høyre: 4,2
mm; Maksimalt utskriftsområde: 201,6 x 347,1 mm

Utskriftsspråk HP PCLXL (PCL6), innebygd PDF, HP Postscript Level 3-emulering

Utskriftsmuligheter Utskrift uten kanter: Nei

Patron-/kassettnummer 4 (1 svart, cyan, magenta, gul)

Mobil utskriftsfunksjon HP ePrint, HP ePrint mobil-apper, Google Cloud Print, HP ePrint Trådløst
direkte, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert

Månedlig kapasitet Opptil 80 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 1000 til 6000

Automatisk papirsensor Ja

Skjerm 10,92 cm (4,3 tommer) CGD (Colour Graphic Display), IR-berøringsskjerm

Trådløs funksjon Ja

Tilkobling Standard 1 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Ethernet
10/100 Base-TX-nettverk; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g-tilgangspunkt
Tilleggsutstyr Støtte for følgende eksterne Jetdirect-servere; Bare utskrift: HP
Jetdirect en1700 ekstern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700
Fast-Ethernet ekstern utskriftsserver for nettverksklare Hi-Speed USB 2.0- og
3.0-periferenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådløs og Fast
Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g)
(J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver (J8021A);
Annet tilbehør som støttes: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme,
Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct

Nettverksmuligheter Standard (innebygd Ethernet og Wi-Fi 802.11b/g/n)

Minne Standard 512 MB; maksimum 512 MB

Minnekortkompatibilitet Ingen

Skriver Smart-programvarefunksjoner HP ePrint; HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP
EasyColor; Forhåndsvisning; Automatisk tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per
ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Hefteutskrift; Omslagssider; Skuffvalg; Skalering;
Stående/liggende format; Gråtoner i høy kvalitet/Bare svart blekk;
Utskriftsmodusene generelt kontor/profesjonell/presentasjon/maksimal
oppløsning; USB-port foran; Snarveier på kontrollpanelet; Trådløs (PIN) utskrift
fra HP UPD; HP fargetilgangskontroll; Valgfritt: HP og tredjeparts
utvidelsesløsninger; Trådløst

Papirtyper Vanlig papir (tynt, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet,
resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere), foto (glanset, mykt
glanset, sateng, matt, annet fotopapir for blekkskrivere), konvolutter, etiketter,
kort, spesialpapir (glanset brosjyrepapir, matt brosjyrepapir, brettet
brosjyrepapir, Hagaki, kort, annet spesialpapir for blekkskrivere)

Papirformater støttes Skuff 1: Oficio A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5,
C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (DL, B5, C5); Skuff 3: A4, A5,
B5 (JIS); egendefinert: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210
til 216 x 297 mm; 500-arks papirskuff 3 som tillegg: 102 x 210 til 216 x 356
mm

Mediehåndtering Papirkapasitet: Opptil 500 ark; Opptil 100 kort Kort; Opptil 25 ark (N/A
tilbehørskuffer) fotopapir
Utskuffkapasitet: Opptil 300 ark, Opptil 35 konvolutter
maksimum: Opptil 300 ark
Dobbeltsidig utskrift: Automatisk (standard)

Medievekt Støttes: Skuff 1: 60 til 120 g/m² (vanlig papir), 125 til 300 g/m² (fotopapir), 75
til 90 g/m² (konvolutter), 120 til 180 g/m² (brosjyre), 163 til 200 g/m² (kort);
Skuff 2: 60 til 120 g/m² (vanlig papir), 125 til 250 g/m² (fotopapir), 75 til 90
g/m² (konvolutter), 120 til 180 g/m² (brosjyre), 163 til 200 g/m² (kort); Skuff 3,
4: 60 til 120 g/m² (vanlig papir), 125 til 250 g/m² (fotopapir), 120 til 180 g/m²
(brosjyre), 163 til 200 g/m² (kort); Anbefalt: 60 til 120 g/m² (vanlig papir); 125
til 300 g/m² (foto); 75 til 90 g/m² (konvolutt); 120 til 180 g/m² (brosjyre); 163
til 200 g/m² (kort)

Skriverstyring HP Web Jetadmin; Innebygd webserver; HP UPD Printer Administrator
Resource Kit; HP Utility (Mac); Valgfri HP JetAdvantage Security Manager

Innhold i esken J6U55B: HP PageWide Managed P55250dw-skriver; HP 973A svart
PageWide-oppstartsblekkpatron (ca. 3500 sider); HP 973A cyan
PageWide-oppstartsblekkpatron; HP 973A magenta
PageWide-oppstartsblekkpatron; HP 973A gul
PageWide-oppstartsblekkpatron (sammensatt CMY, ca. 2000 sider);
Strømledning; Installeringsveiledning; CD-ROM-plater (for programvare,
Windows- og Mac-skriverdrivere og brukerveiledning)

Tilbehør D3Q23A HP PageWide Pro 500-arks papirskuff

Rekvisita L0S20YC HP L0S20YC ekstra høykapasitets svart original
PageWide-tonerkassett, kontrakt , (~ 21 000 sider)
L0S29YC HP L0S29YC ekstra høykapasitets cyan original
PageWide-tonerkassett, kontrakt (~ 16 000 sider)
L0S30YC HP L0S30YC ekstra høykapasitets magenta original
PageWide-tonerkassett, kontrakt (~ 16 000 sider)
L0S31YC HP L0S31YC ekstra høykapasitets gul original PageWide-tonerkassett,
kontrakt (~ 16 000 sider)

Kompatible operativsystemer Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X
Mountain Lion; Linux (http://www.hplip.net)

Minimum systemkrav Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass,
CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer;
Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass,
CD-ROM/DVD-stasjon eller Internet-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8
Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB ledig
harddiskplass, Internett, USB

Inkludert programvare Windows-installeringsprogram og diskret PCL 6-driver;
Mac-installeringsprogram og PS-driver; HP Oppdatering; HP
deltakelsesundersøkelse; Bing Toolbar; HP Smart Print;

Skrivermål (B x D x H) Minste: 530 x 407 x 419,5 mm; maksimum: 802 x 693 x 454 mm

Pakkemål (B x D x H) 600 x 495 x 529 mm

Skrivervekt 16,80 kg

Pakkevekt 20,75 kg

Datalagring Temperatur: -40–60 ºC, Fuktighet: 5 til 90 % RF

Akustisk Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A); Lydtrykk: 56 dB(A) (svart-hvitt-/fargeutskrift),
ikke hørbar (uvirksom)

Strøm krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
forbruk: 100 watt (maksimum), 70 watt gjennomsnitt (utskrift), 9,5 watt (klar),
4,5 watt (hvilemodus), 0,95 watt (automatisk av), 0,2 watt (manuelt av)
strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning

Sertifiseringer CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EMC-direktiv
2004/108/EF med CE-merking (Europa)
ENERGY STAR-kvalifisert: Ja

Opprinnelsesland Produsert i Kina

Garanti Ett års på stedet-garanti, service og støtte; Ett års teknisk telefonstøtte, chat
og e-post

Service og support U9AB6E HP 3 års administrert maskinvarestøtte neste virkedag for PageWide
Pro P55250
U9AB7E – HP 4 års administrert maskinvarestøtte neste virkedag for PageWide
Pro P55250
U9AB8E – HP 5 års administrert maskinvarestøtte neste virkedag for PageWide
Pro P55250
U9CN3PE – HP 1 års administrert maskinvarestøtte etter garanti, neste
virkedag for PageWide Pro P55250
U9CN4PE – HP 2 års administrert maskinvarestøtte etter garanti, neste
virkedag for PageWide Pro P55250



Fotnoter
1 Sammenligning av totalkostnaden ved eierskap er basert på 90 000 sider, produsentens publiserte spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk, produsentens anbefalte priser for HP-maskinvare og -rekvisita, gjennomsnittlig pris for
konkurrenters produkter, pris per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med tilgjengelige blekkpatroner av høyest kapasitet, forbruksmateriell med lang levetid for alle bedriftsfargeskrivere i priskategorien
300–800 € og bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 400–1000 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikken for markedsandeler som er rapportert av IDC i Q3 2015.
Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims og hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Kapasitet basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 976YC originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet, som ikke er inkludert i kjøpet av
skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711 blekkpatronkapasitet for HP 976YC originale PageWide-blekkpatroner med ekstra høy kapasitet sammenlignet med originale PageWide-blekkpatroner i HP 970-serien. Lær
mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Mindre planlagt vedlikehold basert på 150 000 utskrevne sider og oppgitte sammenligninger av majoriteten av fargelaserskrivere i priskategorien 300–800 € og MFP-er med fargeutskrift i
priskategorien 400–1000 € per november 2015; markedsandel som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.; 4 Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige
fargemodus av alle bedriftsskrivere i farger i priskategorien 300–800 € og MFP-er med fargeutskrft i priskategorien 400–1000 € per november 2015, med unntak av andre HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller lavere
markedsandel, etter statistikk for markedsandeler rapportert av IDC i Q3 2015. HP PageWide-hastigheter er basert på Generell kontormodus med unntak av første side. Lær mer på hp.com/go/printerspeeds.; 5 Sammenligning basert på
produsentens publiserte spesifikasjoner for første side ut fra klar- og hvilemodus for alle bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–800 € og MFP-er med fargeutskrift i prisklassen 400–1000 € per november 2015, med unntak av andre
HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller mindre markedsandel, ved å bruke markedsandelen som ble rapportert av IDC i Q3 2015. Med forbehold om enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Lær mer på
hp.com/go/printerspeeds.; 6 Funksjonen virker med Microsoft® Word, samt PowerPoint® 2003 og nyere. Støtter kun skrifttyper for latinske språk.; 7 Mobilenheten må være koblet direkte til signalet til en Wi-Fi Direct®-kompatibel MFP eller
skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Se hp.com/go/mobileprinting for mer informasjon.; 8 Krever en kompatibel
NFC-utskriftsaktivert mobilenhet. Du finner en liste over kompatible NFC-utskriftsaktiverte mobilenheter på hp.com/go/nfcprinting.; 9 Påstanden om energibruk er basert på TEC-data rapportert på energystar.gov, normalisert data for å
avgjøre energieffektiviteten for majoriteten av skrivere i klassen bedriftsskrivere i priskategorien 300–800 € og bedrifts-MFP-er i priskategorien 400–1000 € per november 2015; markedsandelen er som rapportert av IDC i Q3 2015.
Faktiske resultater kan variere. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.; 10 Påstanden om bransjeledende sikkerhet og enhetsadministrasjon er basert på sammenligning av innebygde funksjoner for alle bedriftsfargeskrivere i
priskategorien 300–800 € og bedrifts-MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 400–1000 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, ved å bruke markedsandelen som rapportert av IDC i Q3
2015. Lær mer på hp.com/go/printersecurityclaims.; 11 Ekstra arbeidsflytløsninger er tilgjengelig gjennom HPs programvare og tredjeparts partnerprogram. Gå til hp.com/go/gsc for mer informasjon om løsninger.; 12 Kun tilgjengelig som en
del av en kontrakt for HP Managed Print Services. Funksjonen gjelder sider med fargedekning tilsvarende et ca. 12,7 x 12,7 mm stort kvadrat. For mer informasjon kan du kontakte din HP MPS-kontobestyrer.

http://www.hp.com/no
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