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hp LaserJet 2300/L/n/d/dn/dtn skrivare
Du får fantastisk prestanda, flexibilitet och pålitlighet med HP LaserJet 2300-serien. Den uppfyller
dina avancerade utskriftsbehov med en lång rad funktioner som ger dig möjlighet att framställa
svartvita dokument av hög kvalitet på ett enkelt sätt.

Idealisk för arbetsgrupper med 2 – 5 användare och proffs med stora utskriftsbehov på kontor
av vilken storlek som helst som efterfrågar en funktionsrik, utbyggbar och pålitlig svartvit
laserskrivare.

Den utbyggbara utskriftslösningen som är lätt att anpassa när verksamheten växer
och behoven ändras.

• Minska ingreppen och få maximal driftstid med inmatningskapacitet på upp till 850 ark.
• Dela snabb, tillförlitlig utskrift och förstklassig säkerhet med HP Jetdirect EIO printserver*.
• Du får flexibla anslutningsmöjligheter med USB-port och parallellport.
• Använd de två DIMM-platserna för mer minne (upp till 288 MB/304 MB), teckensnitt

och lösningar från andra leverantörer.
• Tack vare emulering av HP PCL 6, PCL 5e och HP Postscript Nivå 3 blir skrivaren kompatibel

med nästan vilket operativsystem som helst.

Öka din effektivitet med överlägsen prestanda och utskrifter av proffskvalitet.

• Förbättra produktiviteten med en utskriftshastighet på upp till 24 sidor/min
(HP LaserJet 2300L: upp till 19 sidor/min).

• Skriv ut kontorsdokument snabbt och enkelt tack vare 32 eller 48 MB RAM
och en 266 MHz-processor.

• Du får utskrifter av hög kvalitet med 1 200 dpi med full hastighet. 
• Ingen uppvärmningstid tack vare direktuppvärmning vid start och första sidan

ut efter 10 sekunder.
• Se status och lös problem snabbt med hjälp av kontrollpanelens textdisplay och hjälpfunktion.
• Minska pappersförbrukningen med en inbyggd duplexenhet**.

En enkel och tillförlitlig lösning som säkerställer bekymmersfria utskrifter.

• En beprövad motordesign säkerställer HP:s tillförlitlighet och en kapacitet på upp till
50 000 sidor/mån (HP LaserJet 2300L: upp till 30 000 sidor) ger extra varaktighet
för arbetsgrupper.

• Överlägsen, jämn utskriftskvalitet med en “skakfri” HP smart tonerkassett för 6 000 sidor.
• En Embedded Web Server möjliggör fullständig kontroll vid fjärrkonfiguration

av enhetsinställningar, varningsmeddelanden via e-post och tillbehörshantering.
• Bekymmersfria utskrifter eftersom HP LaserJet 2300 skrivare är lätt att installera,

enkel att använda och underhålla.

* följer med till HP LaserJet 2300n/dn/dtn. 
** följer med till HP LaserJet 2300d/dn/dtn.
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tekniska specifikationer
utskriftsteknik Svartvit laser
utskriftshastighet HP LaserJet 2300L: upp till 19 sidor/min; HP LaserJet 2300/n: upp till 24 sidor/min; HP LaserJet 2300d/dn/dtn:

upp till 24 sidor/min (simplex), upp till 8 sidor/min (duplex) Första sidan ut: 10 sekunder, ingen uppvärmningstid
tack vare direktuppvärmningsteknik – från varm- eller kallstart. 
Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.

processor 266 MHz, RISC
minne HP LaserJet 2300/L: 32 MB som standard. Utbyggbart till 288 MB med hjälp av två DIMM-platser av bransch-

standard; HP LaserJet 2300d/n/dn/dtn: 48 MB som standard. Utbyggbart till 304 MB med hjälp av två DIMM-
platser av branschstandard

skrivarspråk HP PCL 5e, HP PCL 6, PostScript® 3™, automatisk språkväxling
utskriftskvalitet Hög kvalitet: HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi vid full motorhastighet, normal: HP FastRes 1200 (kvalitet som

motsvarar 1 200 dpi), konceptläge: 600 x 600 dpi
ekonomiska utskriftsnivåer Ekonomiläge (sparar toner), återgång till energisparläge efter utskriftsjobb tack vare direktuppvärmningsteknik

(sparar elektricitet), duplexenhet (endast HP LaserJet 2300d/dn/dtn) och utskrift av flera sidor på ett ark (sparar
papper).

teckensnitt Microsoft® Windows® (80 teckensnitt ingår), HP PCL 6 (45 skalbara TrueType™-teckensnitt och ett punktuppbyggt
radskrivarteckensnitt ingår), HP PCL 5e, PostScript® 3™ (35 inbyggda PostScript® -språk ingår)

kapacitet (sidor/mån) HP LaserJet 2300L: upp till 30 000; HP LaserJet 2300/n/d/dn/dtn: upp till 50 000
utskriftsmarginaler (A4) Överkant: 3 mm, vänsterkant: 2 mm, högerkant: 2 mm, underkant: 2 mm
mediehantering magasin kapacitet vikt storlek

Pappersmagasin 1: 100 ark, 10 kuvert 60 till 163 g/m2 kuvert, etiketter, OH-film, specialmedier, 
76 x 127 mm till storlek legal

Pappersmagasin 2: 250 ark 60 till 105 g/m2 A4, A5, letter, executive, legal, B5 (ISO), 
B5 (JIS) och anpassade storlekar 

Pappersmagasin 3: 500 ark 60 till 105 g/m2 A4 och letter
Duplex: 60 till 105 g/m2 A4, letter, legal och anpassade storlekar
utskrift: 250 ark
dubbelsidig utskrift: Inbyggd automatisk (endast HP LaserJet 2300d/dn/dtn)
medietyper: Papper (vanligt, brevhuvud, hålat, brev, färgat, tåligt, förtryckt, returpapper), kuvert, OH-film, etiketter,
vykort, vykort med högre vikt.

pappershantering Skrivare i HP LaserJet 2300-serien: Inbyggd automatisk duplexenhet (endast HP LaserJet 2300d/dn/dtn), 350-arks
inmatningskapacitet som standard (1 x 100-arks/10 kuvert kombimagasin, 1 x 250-arks pappersmagasin),
indikatorer för pappersnivå, rak pappersbana, 250-arks utmatningsfack längst upp som standard, 100-arks bakre
utmatningsfack. HP LaserJet 2300/L/n/d/dn skrivare: 1 x 250-arks pappersmagasin eller 1 x 500-arks
pappersmagasin som tillval. HP LaserJet 2300dtn: 850 ark som standard (1 x 100-arks/10 kuvert kombimagasin,
1 x 250-arks pappersmagasin, 1 x 500-arks pappersmagasin)

gränssnitt och anslutningar Standard: HP LaserJet 2300/L/d: 1 dubbelriktad parallellport (IEEE 1284 ECP-anpassad, B-storlek), 1 USB-port
(1.1- och 2.0-anpassad), 1 ledig EIO-plats; HP LaserJet 2300n/dn/dtn: 1 dubbelriktad parallellport (IEEE 1284
ECP-anpassad, B-storlek), 1 USB-port (1.1- och 2.0-anpassad), Fast Ethernet 10/100Base-TX intern EIO-printserver.
Tillval: HP Jetdirect (EIO) interna printservrar; anslutningskort för USB, seriell och LocalTalk, 802.11b trådlös,
intern printserver

passar följande operativsystem Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP), Apple Mac OS (8.6 till 9.xx, 10.1 och senare),
OS2 (drivrutiner medföljer ej, ladda ner från http://www.hp.com/support/lj2300), utskrift från DOS-baserade
tillämpningar går att göra i kompatibilitetsläge. UNIX®/Linux: stöd via HP Jetdirect-lösningar (t.ex. HP Web
Jetadmin) (se också http://linux.hp.com)

passar följande Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, Me, 2000, XP, XP 64-bitars; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Apple Mac 
nätverksoperativsystem OS 8.6 och senare; Red Hat Linux 6.x och senare; SuSE Linux 6.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x,

2.6, 7, 8 (endast SPARC-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare (kräver programvara från NOS-leverantören); MPE-iX. 
lägsta systemkrav Microsoft® Windows® 95 (endast grundläggande funktioner), 98: Pentium® 90 med 16 MB RAM;

Windows Me: Pentium 150 med 32 MB RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90 med 32 MB RAM; Windows 2000:
133 MHz-processor med 64 MB RAM; Windows XP: 233 MHz-processor med 64 MB RAM, 180 MB ledigt
hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port eller IEEE 1284-B-anpassad, dubbelriktad parallellport.
Mac® OS 8.6 (endast grundläggande funktioner), Mac OS 9.x och Mac OS X v10.1 och senare, 160 MB ledigt
hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port eller IEEE 1284-B-anpassad, dubbelriktad parallellport.

standardprogram Installer/Uninstaller; drivrutiner för Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 och XP (HP PCL 6, HP PCL 5e,
HP Postscript-emulering, nivå 3); Macintosh-programvara: PostScript Printer Description- (PPD) filer, Printer Dialog
Extensions (PDE) och HP LaserJet Utility; skärmteckensnitt; funktion för anpassning; programvara för skrivarstatus
och varningsmeddelanden

kontrollpanel 2-raders grafisk display med bakgrundsbelysning; knappen “?” (Hjälp); knappen “Back”; knappen
“Pause/Resume”; knappen “Up Arrow” (uppåtpil); knappen “Down Arrow” (nedåtpil); knappen “Select”;
knappen “Cancel Job”; lamporna “Klar”, “Data”, och “Varning”.

strömförsörjning 110-voltsmodeller: 110 till 127 VAC (± 10 %); 50/60 Hz (± 3 Hz); 
220-voltsmodeller: 220 till 240 VAC (± 10 %); 50/60 Hz (± 3 Hz)

effektförbrukning Maximalt 426 W (utskrift), 9,6 W (vänteläge), 9,3 W (energisparläge), 0 W (av).
mått (b x d x h) Utan emballage: HP LaserJet 2300/L/d/n/dn: 412 x 450 x 259,7 mm; 

HP LaserJet 2300dtn: 412,8 x 450 x 397,2 mm
vikt Utan emballage: HP LaserJet 2300/L/d/n/dn: 14,3 kg; HP LaserJet 2300dtn: 18,9 kg
skrivhantering HP LaserJet 2300n/dn/dtn: HP Web Jetadmin-programvara för skrivarhantering (finns på webben för

nätverkskonfiguration och hantering via en vanlig webbläsare på http://www.hp.com/support/webjetadmin),
HP Embedded Web Server

driftsmiljö Miljökrav: driftstemperatur: 15 till 32,5 °C; luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-
kondenserande); rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ luftfuktighet; rekommenderad
driftstemperatur: 15 till 32,5 °C; förvaringstemperatur: -20 till 40 °C; luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ
luftfuktighet; ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka LwAd: HP LaserJet 2300L: 6,6 B (A), HP LaserJet
2300/d/n/dn/dtn: 6,7 B (A); ljudtryck LpAm: HP LaserJet 2300L: 59 dB (A), 52 dB (A) (åskådarposition)

certifikat CE-märkt för EU- & EFTA-land (lågspänningsdirektivet 73/23/EEC & EMC-direktivet 89/336/EEC, klass 1 laser/
lysdiod (mer information finns i konformitetsdeklarationen). Ytterligare certifikat har utdelats till: USA FCC/UL,
Kanada, Ryssland GOST, Polen B-märkning, Tjeckien (CSN *), Estland (EEI *), Ungern (MEEI *), Litauen (LS *),
Slovakien (STN *), Slovenien (SQI *), Sydafrika (SASB *) med flera. (* = IEC 60950, IEC 60825);
Frivilliga certifikat: TÜV-GS-godkänd, EPA ENERGY STAR-anpassad

garanti 1 års begränsad garanti som standard, retur till HP/återförsäljare, HP Supportpack som tillval

beställningsinformation
q2472a hp LaserJet 2300 skrivare
q2474a hp LaserJet 2300d skrivare 
q2473a hp LaserJet 2300n skrivare 
q2475a hp LaserJet 2300dn skrivare
q2476a hp LaserJet 2300dtn skrivare 
q2477a hp LaserJet 2300L skrivare 

kablar
c6518a hp USB-kabel, 2 m
c2950a hp IEEE parallellkabel (B-typ),

2 m
c2951a hp IEEE parallellkabel (B-typ),

3 m

förbrukningsartiklar
q2610a hp smart tonerkassett

(6 000 sidor*)

minne
c7842a 8 MB SDRAM DIMM
c7843a 16 MB SDRAM DIMM
c7845a 32 MB SDRAM DIMM
q1887a 64 MB SDRAM DIMM
c9121a 128 MB SDRAM DIMM

nätverk/kommunikation
j4135a hp jetdirect anslutningskort

för USB-, seriella
och LocalTalk anslutningar

pappershantering
c4793b hp 250-arks pappersmagasin

och matarenhet
c7065b hp 500-arks pappersmagasin

och matarenhet

printservrar och kringutrustning
att dela på

j6057a hp jetdirect 615n Fast Ethernet
(10/100Base-TX) 

(följer med i nätverkspaket)
j3110a hp jetdirect 600n Ethernet

(10Base-T)
j3111a hp jetdirect 600n Ethernet

(10Base-T, 10Base2) och LocalTalk
j4167a hp jetdirect 610n Token Ring
j6058a hp jetdirect 680n 802.11b

trådlös printserver

service och support
u3791a/e på-plats nästa arbetsdag,

3-års
h3110a/e installation och nätverks-

konfiguration för 1 nätverksskrivare

*baserat på 5 % täckning 

http://www.hp.com
http://www.hp.se

Informationen i detta dokument kan
komma att bli inaktuell utan föregående
meddelande. Energy Star är ett registrerat
servicemärke som tillhör United States
Environmental Protection Agency i USA.
Alla övriga häri nämnda produkter kan
vara varumärken som tillhör sina respektive
företag. Microsoft, Windows och MS
Windows är USA-registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation.
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