
Datablad

HP OfficeJet Pro 9022 Allt-i-ett-
skrivare
Det ultimata när det gäller produktivitet: hög hastighet och kapacitet för en hel förpackning papper

En banbrytande smart skrivare – även för
utskrifter av stora volymer. Spara tid med
Smart Tasks-genvägar.  Dra nytta av
dubbelsidig skanning i ett svep, enkla mobila
utskrifter,  sömlös anslutning  och den bästa
säkerheten i klassen.  Spara upp till 70 % på
bläck

Skrivare med dynamisk säkerhetsfunktion aktiverad. Tänkt att
användas med patroner som endast använder HP elektroniska
originalkretsar. Bläckpatroner som har modifierade
elektroniska kretsar eller sådana 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

3 års HP-garanti utan extra kostnad
Skriv ut, kopiera, skanna, fax

Upp till 24 sid/min i svart, upp till 20 sid/min i färg

Skanna papperets båda sidor samtidigt automatiskt

Skapa redigerings- och sökbara dokument med Smart
Tasks
2 x 250-arks inmatningsfack, 100-arks utmatningsfack

2 månaders testperiod på Instant Ink ingår

Utformad för tidsbesparing
Utför repetitiva uppgifter snabbare med Smart Tasks.  Skanna till molnet, e-
post med mera – med bara ett knapptryck.
Skapa redigerings- och sökbara dokument från telefonen och skrivaren via
Smart Tasks.

Arbeta snabbt och handsfree med automatisk pappersmatare för 35 ark.
Skanna båda sidor av papperet samtidigt – snabbt och effektivt.

Tacka ja till stora utskriftsjobb med två 250-arks pappersfack som rymmer en
hel förpackning med papper.

Frihet att arbeta överallt
Anslut till molnbaserad utskrift med Wi-Fi™ eller mobilt nätverk och skriv ut
överallt.

Öppna och skriv ut dokument och bilder snabbt från en smarttelefon, från
Dropbox och Google Drive.

Skanna med hög kvalitet och dela till Dropbox, Google Drive, e-post eller
molnet – nästan överallt ifrån.
Få notiser vid utskrift, skanning eller kopiering från en smarttelefon.

Spara upp till 70 % på bläck med HP Instant Ink
Spara på bläck och få automatisk leverans när det är dags.

Skriv ut livfull färggrafik av professionell kvalitet som passar perfekt för
användning på kontoret eller under presentationer. Skriv ut i färg eller
svartvitt, eller foton – kostnaden förblir densamma.

Dra nytta av fyllig svart text för alla affärsdokument. 2 månaders testperiod
på Instant Ink ingår.

Inga årsavgifter. Byt plan eller avbryt den online utan några avgifter.

Säkerhet i högsta klass,  tillförlitlig anslutning
Dra nytta av säkerhet i högsta klass som säkrar enheter, data och dokument.

Dra nytta av support via chattbottar och användbara notiser via HP Smart-
appen.
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Tekniska specifikationer

Fotnoter
 Kräver hämtning av HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på http://hp.com/go/mobileprinting.
 Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
 Jämfört med majoriteten av konkurrerande stationära konsumentbläckskrivare (allt-i-ett-funktion/färg) i samma klass < 299 euro. Keypoint Intelligence - Buyers Labs undersökning 2018 på uppdrag av HP baserat på en

genomgång av skrivartillverkarnas publicerade specifikationer, hållbarhetsrapporter och pressmeddelanden per 2018-12-15; utan bekräftelse via labbtester. Marknadsandelar enligt vad som rapporterats av IDC CYQ3 2018 Hardcopy
Peripherals Tracker, 2018Q3. Påståendet om säkerhet i toppklass för allt-i-ett-skrivare baseras på en granskning av publicerade inbäddade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande modeller i samma klass, och görs utifrån
definitionen att säkerhet erbjuds i företagsklass på flera punkter, bland annat kryptering på data-, enhets-, nätverks- och dokumentnivå; Wi-Fi-säkerhet i företagsklass; och säker utskrift. Mer information finns på
http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.
 Baserat på HP Instant Ink-tjänsteplanen på 300 sidor (besparingar för andra planer kommer att vara lägre). Baserat på användning av alla sidor i planen utan köp av ytterligare uppsättningar sidor jämfört med kostnad per sida (CCP)

kostar det mindre än 2000 SEK att skriva ut ISO/IEC 24711-sidor med majoriteten av bläckfärgskrivare på marknaden, om man använder originalbläckpatroner med standardkapacitet enligt IDC:s rapport i Q1 2018. Undersökningen
baseras på tillverkarens prissättning utifrån SPIRE:s rapport från juni 2018, och listan som publicerades på tillverkarens webbplats juni 2018. Mer information finns på följande länk: hp.com/go/secompare. Alla priser är inklusive
moms. ISO-kapaciteten baseras på kontinuerlig utskrift i standardläge. Aktuella besparingar kan variera beroende på antalet utskrifter per månad och deras innehåll. Mer information om ISO-standarder finns på följande länk:
hp.com/go/pageyield.
 Tjänsten HP Instant Ink är inte tillgänglig i alla länder. Tillgängligheten anges på hpinstantink.com.
 Beställs från din skrivare vid behov, givet internetanslutning. Tillgänglighet kan variera vid enstaka tillfällen. Express leverans finns tillgänglig via kundtjänst om du använder mer bläck än förväntat. Gå tillhp.com/go/instantinksupport

för hjälp med felsökning och kontaktalternativ för support.
 Du måste slutföra registreringen för HP Instant Ink inom 7 dagar efter installationen av skrivaren enligt installationsprocessen som anges i skrivarens bruksanvisning och använda HP Instant Ink-förberedda patroner som medföljer

skrivaren. Detta kräver en behörig skrivare, online-registrering och skapande av ett HP Connected- och Instant Ink-konto, giltigt kredit-/betalkort, e-postadress och internetanslutning för skrivaren. Testperioden startar vid
registreringsdatum och berättigar dig att skriva ut det månatliga antalet sidor som träcks av HP Instant Ink-planen som du valde vid registreringen. Överskottssidor är exkluderade och kommer att debiteras kundens kredit-/betalkort
vid slutet av månaden. Om HP Instant Ink-tjänsten inte avslutas inom testperioden på hpinstantink.com debiteras kundens kredit-/betalkort en månadsavgift från den första månaden efter att testperioden har löpt ut baserad på den
plan som valts vid registreringen och överskottsavgifter. Testperioden är begränsad till användning vid ett tillfälle. Testperioden kan inte lösas in mot pengar förutom när lagen så kräver. Ytterligare information finns tillgänglig under
registreringsprocessen online och på hpinstantink.com.
 Ändra eller avsluta planen online när som helst. Om ni väljer att avsluta HP Instant Ink-planen kan ni återgå till att använda HPs originalpatroner: standard eller XL. Planuppgraderingar träder i kraft omedelbart och kostnaden

debiteras retroaktivt eller i samband med nästa faktureringscykel, beroende på vad som har valts. En nedgradering av planen eller en uppsägning av tjänsten träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella faktureringsperioden.
Fullständig information finns på http://instantink.hpconnected.com/se/sv/terms.

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 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 betraktas som en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-4378, November 2019
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Funktioner Skriv ut, kopiera, skanna, fax

Utskriftsteknik HP bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 24 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp t 20 sid/min;

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

Utskriftsupplösning Svart (bästa): 1200 x 1200 renderat dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x
1200 optimerad dpi på HP Advanced-fotopapper med en inmatning på
1200 x 1200 dpi;

Kapacitet per månad Upp till 30,000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: Upp till
2000

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: Ingen/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 PCL3 GUI

Utskriftsområde Utskriftsmarginaler: Högst upp: 3,3 mm, Underkant: 3,3 mm, Vänster:
3,3 mm, Höger: 3,3 mm; Maximalt utskriftsområde: 216 x 356 mm

Kantfri utskrift Ja, endast på fotopapper, 210 x 297 mm (A4)

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

Stöd för flerprogramskörning Ja

Dubbelsidig utskrift Automatisk (standard)

Kopieringshastighet Svart (A4, ISO): Upp t 23 kop/min; Färg (A4, ISO): Upp t 17 kop/min

Kopieringsspecifikationer Antal kopior; Dubbelsidigt; Ljusare/mörkare; HP Copy Fix; ID-kopiering;
Ändra storlek; Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera; Anpassa
marginal; Beskär; Förhandsgranska kopia; Papperskälla; Förbättringar;
Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till
600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %

Skanningshastighet Normal (A4): Upp till 15 bld/min (200 ppi, svartvitt); Upp till 8 bld/min
(200 ppi, färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 15 bld/min (200 ppi, svartvitt);
upp till 6 bld/min (200 ppi, färg)

Filformat för skanning JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Skannerspecifikationer Skannertyp: Glas för enkel borttagning, i ett svep och dubbelsidig ADF;
Metoder för inläsning vid skanning: Skanning via den främre panelen,
kopiering, HP-programvara, EWS och mobila appar; Twain-version:
Version 2.1; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 215,9 x 297
mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi

Avancerade skanningsfunktioner OCR (optisk teckenigenkänning); Smart Tasks-genvägar:
Anpassningsbar skanning till molnet med ett klick: e-post och utskrift,
skapa redigerings- och sökbara dokument vid skanning från telefon
eller skrivare; Smart Tasks-destinationer: Dropbox, Google Drive, One
Drive, e-postmottagare och utskrift; Skanna båda sidor av papperet
samtidigt

Skanningsbar yta Maximal mediestorlek (flatbädd): 215,9 x 297 mm; Minimal
mediestorlek (ADM): 127 x 127 mm; Maximal mediestorlek (ADM):
215,9 x 355,6 mm

Bitdjup/gråskalenivåer 24-bitars / 256

Digital sändning Standard: Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp; Skanna till
SharePoint; Skanna till minnesenhet;

Faxa Ja, färg,

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

Smarta faxprogramfunktioner Digital fax; Faxa till dator är tillgängligt med Windows; Besök
http://www.hp.com/support för att hämta den senaste programvaran

Processorhastighet 1,2 GHz

Anslutning Standard: 1 USB 2.0; 1 USB-värd; 1 Ethernet; 1 trådlös 802.11 a/b/g/n;
2 RJ-11-modemportar;

Trådlöst Ja, inbyggd WiFi 802.11 a/b/g/n

Kapacitet för mobil utskrift Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct-utskrift; Mopria™-certifierad; HP Smart

Nätverksfunktioner Ja, via inbyggt Ethernet; Trådlös 802.11 a/b/g/n

Minne Standard: 512 MB; Maximal: 512 MB

Antal pappersfack Standard: 2; Maximal: 2

Medietyper Vanligt papper, HP fotopapper, HP matt broschyrpapper eller
professionellt papper, HP matt presentationspapper, HP glättat
broschyrpapper eller professionellt papper, annat fotopapper för
bläckskrivare, annat matt papper för bläckskrivare, annat glättat papper
för bläckskrivare, tjockt vanligt papper, lätt/återvunnet vanligt papper,
HP trippelvikt broschyrpapper, glättat

Mediestorlek Anpassad (metrisk): Fack 1: EJ TILLÄMPLIGT. Fack 2: 76,2 x 127 till
215,9 x 355,6 mm
Stöds (metrisk): A4, A5, A6, B5(JIS), kort (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki);
Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Kuvert (A2, C5, C6, DL)

Inmatningskapacitet Standard: Upp till 250 ark
Maximal: Upp till 500 ark
ADM: Standard, 35 ark

Utmatningskapacitet Standard: Upp till 100 ark
Kuvert: Upp till 10 kuvert
Etiketter: Upp till 30 ark
Kort: Upp till 30 kort
Maximal: Upp till 100 ark

Kompatibla operativsystem Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows
Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars,
Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016

Lägsta systemkrav Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars
(x64) processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet
eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer
Mac: OS X v10.11 El Capitan; MacOS Sierra v10.12 (tidigare OS X);
MacOS High Sierra v10.13; MacOS Mojave v10.14; 1,5 GB tillgängligt
hårddiskutrymme; Internetåtkomst

Medföljande program HP skrivarprogramvara, köp förbrukningsmaterial online

Skrivarens mått (B x D x H) Lägsta: 437 x 396,3 x 318,3 mm;
Maximal: 437 x 547 x 318,3 mm;

Emballagets yttermått (B x D x H) 496 x 377 x 489 mm

Skrivarens vikt 11,66 kg

Vikt inklusive emballage 14,2 kg

Driftsmiljö Temperatur: 5 till 40°C
Luftfuktighet: 25 till 75 % relativ luftfuktighet

Lagringsvillkor Temperatur: -40 till 60 °C

Akustik Ljudeffekt: 7,0 B(A) (utskrift av 21 sid/min)

Strömförsörjning Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz;
Energiförbrukning: Upp till 30 W (utskrift), 5,80 W (startklar), 1,22 W
(viloläge), 0,08 W (manuellt av);
Typisk elförbrukning (TEC): 0,258 kWh/vecka;
Nätaggregatstyp: Intern (inbyggd) universell strömförsörjningsenhet;

Certifikat CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN
55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1
(V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)

Ursprungsland Tillverkad i Thailand

Kontrollpanel 2,7 tum (6,86 cm) kontrollpanel med CGD-pekskärm (Colour Graphic
Display); Tre knappar: hem, hjälp, bakåt

Medföljer 1MR71B: HP OfficeJet Pro 9022 Allt-i-ett-skrivare; HP 963 svart
startbläckpatron (ca 1 000 sidor); HP 963 cyan startbläckpatron (ca 700
sidor); HP 963 magenta startbläckpatron (ca 700 sidor); HP 963 gul
original bläckpatron (ca 700 sidor); Broschyr med föreskrifter; Broschyr
med bläckvarning; Strömkabel; Installationsanvisningar;
Referenshandbok. Mer information om fyllning och kapacitet finns på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Förbrukningsartiklar 3JA23AE HP 963 cyan original bläckpatron
3JA24AE HP 963 magenta original bläckpatron
3JA25AE HP 963 gul original bläckpatron
3JA26AE HP 963 svart original bläckpatron
3JA27AE HP 963XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet
3JA28AE HP 963XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet
3JA29AE HP 963XL gul original bläckpatron med hög kapacitet
3JA30AE HP 963XL svart original bläckpatron med hög kapacitet
3JA31AE HP 967XL svart original bläckpatron med hög kapacitet
3YP35AE HP 963XL 4-pack svart/cyan/magenta/gul original
bläckpatroner med hög kapacitet

Service och support U6M82E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för OfficeJet Pro
skrivare – Ultra High
U6M87E HP 3 års Care Pack med hårdvarusupport med retur för
reparation för OfficeJet Pro skrivare – Ultra High
(U6M82E: alla EMEA-länder utom Norden, Mellanöstern, Afrika,
Sydafrika, Israel, Turkiet, U6M87E: Mellanöstern, Afrika, Sydafrika,
Israel, Turkiet)

Garanti Ett års begränsad hårdvarugaranti; Kunden har möjlighet att få 3 års
garanti vid registrering enligt villkoren
http://www.hp.com/eu/warrantyextension; Support via webben dygnet
runt alla dagar; Telefonsupport under kontorstid inom garantiperioden
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