
HP Officejet 4355 allt-i-ett produkt med skrivare, fax,
skanner, kopiator 

Skriv ut, faxa, skanna och kopiera med denna superkompakta
allt-i-ett-produkt med arkmatning. Du får text av laserkvalitet och utskrift
och kopiering med levande färger, stabila faxfunktioner med spärr mot
oönskade fax [p1], skanning av hög kvalitet samt de fördelar en
inbyggd telefon innebär.

Allt du behöver – superkompakt, bekväm fyra-i-en-enhet med inbyggd telefon.
Dra nytta av den bekvämlighet som kommer med en tillförlitlig arkmatad allt-i-ett-produkt som ger snabb utskrift, fax och
kopiering samt fantastiska skanningsfunktioner – och en smidig, inbyggd telefon. Denna fyra-i-en-enhet är lätt,
superkompakt och har uppfällbart pappersmagasin, vilket gör att den får plats även på de mest belamrade skrivbord.
Arbeta snabbt och effektivt – skriv ut och kopiera med en hastighet på upp till 20 sidor/min i svartvitt och 14 sidor/min i
färg. Spara bläck och pengar med HP bläckpatroner med skrivhuvud – utvecklade för effektiv bläckanvändning.

Förbättra din affärskommunikation med utskrifter av professionell kvalitet.
Skapa imponerande dokument, brev och rapporter med text av laserkvalitet och levande färger av fotokvalitet. Dra nytta
av smidig kopiering i färg eller svartvitt från skrivbordet, med eller utan dator, med snabbvalsknappar för zoom och
förstoring. Arkiverade dokument bevarar text- och färgkvalitet i årtionden utan att blekna [k1]. Skapa digitala arkiv av
viktiga dokument med skanning av hög kvalitet med en upplösning på 1 200 x 1 200 dpi och 48-bitars färg.

Öka din effektivitet med verktyg för snabb fax och avancerad hantering.
Du får snabba, tillförlitliga fax i färg eller svartvitt utan dator med 33,6 Kbit/s faxmodem, snabbvalsknappar och upp till
100 kortnummer. Ladda upp till 20 ark i den automatiska dokumentmataren för enkla flersidiga fax. Bland de förbättrade
funktionerna finns minne för upp till 200 sidor [k2], så att du aldrig behöver missa något fax, inte ens om du får slut på
papper. Dessutom finns en gruppsändningsfunktion för upp till 20 destinationer. Dra nytta av spärren som eliminerar
oönskade skräpfax [k3].

[p1] Kräver nummerpresentation. Ingår inte. Pris och avtal måste tecknas separat.
[k1] Baserat på pappersbranschens prognoser för syrafritt papper; stabilitetsdata för färgämnen vid rumstemperatur baseras på liknande
system som testats enligt ISO 11798 och ISO 18909. [k2]Baserat på ITU-T testbild nr 1 vid standardupplösning. Om sidorna är mer
komplicerade eller har högre upplösning minskas antalet sidor som sparas i minnet. [k3] Kräver nummerpresentation. Ingår inte. Pris och
avtal måste tecknas separat.



Skriv ut
Utskriftsteknik HP bläckstråleskrivare
Bildskärm LCD (2 rader text)
Utskriftshastighet Dokumenttyp Utkast Normal Hög kvalitet

Svart text A4: Upp till 20 sidor/min Upp till 7,1 sidor/min Upp till 0,9 sidor/min
Blandad text/färggrafik A4: upp till 14 sidor/min upp till 2,9 sidor/min
10 x 15 cm färgfoto (fotopapper): Så snabbt som 44 sek (med

kant)
Så snabbt som 81 sek (med
kant)

Så snabbt som 120 sek
(med kant)

Beroende på typ, utskriftsläge och ungefärliga siffror. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och
dokumentens komplexitet.

Utskriftskvalitet Svart: Upp till 1 200 x 1 200 dpi, Färg: Färgutskrift med upp till 4 800 x 1 200 optimerat dpi och 1 200 original dpi
Kantfri utskrift Ja (upp till 10 x 15 cm)
Skrivarspråk LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Teckensnitt/fonter 8 TrueType

Faxa Modemhastighet: 33,6 Kbps
Minne: Upp till 200
Färgfax: Ja

Snabbuppringning: Upp till 100
Automatisk återuppringning: Ja

Fördröjd faxning: Ja

*Baserat på ITU-T testbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplicerade sidor eller högre upplösning tar längre tid och
använder mer minne.

Skanna Skanningshastighet: 10 x 15 cm färgfoto i Microsoft® Word: mindre än 32 sekunder. OCR av hel sida text till Microsoft® Word:
mindre än 33 sekunder. Förhandsgranskning: mindre än 18 sekunder. (Förhandsgranskning och jobbhastighet uppnås med dator
med Pentium 4, 1,8 GHz med 512 MB RAM, Windows XP och genom att skanna direkt till slutanvändartillämpning med hjälp
av HP Director. Skanningshastigheten kan variera beroende på dokumentets komplexitet.)
Maximal dokumentstorlek: 216 x 356 mm
Upplösning: Optisk: Upp till 1 200 dpi; Maskinvara: Upp till 1 200 x 1 200 dpi; Utökad: Upp till 19 200 dpi
Typ: Arkmatning; Bithdjup: 48-bitars; TWAIN-version: Version 1.7; Gråskala: 256

Kopiera
Kopieringshastighet Dokumenttyp Utkast Normal Hög kvalitet

Svart text A4: Upp till 20 kopior/min Upp till 7,1 kopior/min Upp till 0,9 kopior/min
Blandad text/färggrafik A4: upp till 14 sidor/min Upp till 2,9 kopior/min Upp till 0,9 kopior/min
Upplösning: Svart: Upp till 600 dpi; Flera kopior: Upp till 200; Förminskning/förstoring: 25-400 %

Kapacitet Upp till 1 500 sidor per månad
ADF-kapacitet Standard, 20 ark
Medietyper Papper (för bläckstråleskrivare, foto-, vanligt), kuvert, OH-film, etiketter, kort, HP premium medier, transfertryck för t-shirts
Automatisk papperstypsavkännare Nej
Mediestorlekar Standard: Papper: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, OH-film: A4 210 x 297 mm, kuvert: DL 110 x

220 mm, C6 114 x 162 mm, kort: A6 105 x 148 mm, etiketter: A4 210 x 297 mm, fotopapper: 102 x 152 mm (med flik för
avrivning), anpassade: 77 x 127 till 216 x 356 mm

Max. medievikter A4: 70 till 90 g/m²; Legal: 75 till 90 g/m²; kuvert: 75 till 90 g/m²; vykort: upp till 200 g/m²; fotopapper: upp till 240 g/m²
Pappershantering Standard: 100-arks pappersmagasin, 20-arks automatisk dokumentmatare (ADF)
Mediehantering/inmatning Ark: Upp till 100, Kuvert: Upp till 10, Kort: Upp till 20, OH-film: Upp till 25, 10 x 15 foto: Upp till 110
Duplexutskrift Manuell
Strömförsörjning Krav: Inspänning 100 till 240 V~ (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz), jordad, Tillbehör: Extern
Effektförbrukning Högst: Max. 18 W
Gränssnitt och anslutningar 1 Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)
Minne 16 MB; Högst: 16 MB
Medföljande program HP Photosmart Essential-programmet
Yttermått (b x d x h) Utan emballage: 426 x 451 x 330 mm (vid användning), 426 x 204 x 180 mm (vid förvaring), med emballage: 501 x 242 x

270 mm
Vikt Utan emballage: 3,91 kg, med emballage: 1920 g
Passar följande operativsystem Windows® 98 SE, 2000 (SP3 eller högre), Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Lägsta systemkrav Om du vill ha mer information, gå till http://www.hp.com/go/all-in-one
Driftsmiljö Om du vill ha mer information, gå till http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Ja
Garanti Ett års begränsad hårdvarugaranti som standard. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokala

lagstiftade krav.

Tekniska specifikationer Beställningsinformation
Q8091A HP Officejet 4355

allt-i-ett-produkt, HP 21 svart
bläckpatron med skrivhuvud
(C9351AE), HP 22 trefärgs
bläckpatron med skrivhuvud
(C9352AE), HP Photosmart

Essential-programmet,
installationsguide, referensguide,
nätenhet, nätsladd, telefonsladd

Tillbehör
C6518A HP USB-kabel, 2 m

Förbrukningsartiklar
C9351AE HP 21 svart bläckpatron med

skrivhuvud
C9352AE HP 22 trefärgs bläckpatron med

skrivhuvud
C8727AE HP nr 27 svart bläckpatron

(10 ml)

media
C6818A HP superior-papper för

bläckstråleskrivare 180 glättat
–180g/m²/A4/210 x 297

mm/50 ark
Q6592A HP superior-papper för

bläckstråleskrivare 180 matt
180 g/m²/A4/210 x 297

mm/100 ark
Q6593A HP professionellt papper för

bläckstråleskrivare 120 matt –
120 g/m²/A4/210 x 297

mm/200 ark
C3832A HP premium OH-film 157

g/m²-A4/210 x 297 mm/20
ark

Q6559A HP etiketter 70 x 36
mm-A4/210 x 297 mm/100

ark
C5977B HP bright white-papper för

bläckstråleskrivare 90
g/m²-A4/210 x 297 mm/250

ark
CHP910 HP kopieringspapper 80

g/m²-A4/210 x 297 mm/500
ark

CHP210 HP utskriftspapper 80
g/m²-A4/210 x 297 mm/500

ark
Q5437A HP glättat fotopapper 210

g/m²-A4/210 x 297 mm/25
ark

C7891A HP glättat fotopapper 210
g/m²-10 x 15 cm plus flik/20

ark
Q5441A HP medelglättat fotopapper för

vardagsbruk 175 g/m²-10 x 15
cm plus flik/100 ark

service och support
U4790E utbyte nästa arbetsdag,
tillgängligt i Danmark, Belgien,

Finland, Frankrike, Irland, Israel,
Italien, Nederländerna, Polen,

Portugal, Ryssland, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Sverige,
Sydafrika, Tjeckien och Ungern.

U4792E retur till depå,
tillgängligt i Bulgarien, EEM

(European Emerging Markets),
Egypten, Förenade

Arabemiraten, Israel, Malta,
Mellanöstern, Kroatien, Polen,

Rumänien, Ryssland,
Saudiarabien, Slovakien,

Slovenien, Sydafrika, Tjeckien,
Turkiet, Ungern, Västafrika.

För en fullständig lista över förbrukningsartiklar och
tillbehör, se HPs webbplats vid http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/all-in-one    http://www.hp.com
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