HP Deskjet 1050 all-in-one printer

De HP Deskjet 1050 all-in-one is ontworpen voor
thuisgebruikers die een compact, gunstig geprijsd
all-in-one apparaat zoeken met handige knoppen om
snel en gemakkelijk de dagelijkse documenten te printen,
te scannen en te kopiëren.

Printen, scannen en kopiëren met één compact,
voordelig en gebruiksvriendelijk apparaat.

Minder energie verbruiken en grondstoffen
sparen – ontworpen met oog voor het milieu.

● HP’s voordeligste all-in-one om thuis te printen, te
scannen en kopiëren.[1]

● ENERGY STAR®-gekwalificeerde all-in-one gebruikt
minder energie.

● Compact, ruimtebesparend ontwerp en aantrekkelijk
uiterlijk maken hem geschikt voor elke ruimte.

● Zuinig met geld en grondstoffen – nieuw
energiezuinig ontwerp halveert het stroomverbruik
in vergelijking met eerdere producten.

● Altijd hoogwaardige resultaten met printen en
kopiëren, ideaal voor alle dagelijkse documenten.
● Direct uit de doos aan de slag: gebruiksvriendelijk
en gemakkelijk in enkele minuten te installeren.

Betrouwbare, voordelige prestaties van 's
werelds best verkopende printermerk.[2]

● HP Deskjet verpakking is gemakkelijk te recyclen:
het product wordt geleverd in een 99% recyclebare
of herbruikbare verpakking.[4]
● Gemakkelijk kosteloos recyclen - cartridges die via
HP Planet Partners worden geretourneerd, worden
verantwoord gerecycled[5].

● HP Deskjet levert betrouwbare, voordelige prestaties
en is al meer dan 20 jaar 's werelds best
verkopende printermerk.[2]
● Tot 2,5 maal zoveel pagina's in zwart en 2 maal
zoveel in kleur printen met de optionele high-capacity
inktcartridges.[3]
● Een gerust gevoel dankzij een jaar garantie plus
advies en support van HP Total Care.

● Laag stroomverbruik: slaapstand is vergelijkbaar met het verbruik
van een klokradio.
● 99% van deze verpakking is geschikt voor recycling of hergebruik,
inclusief de herbruikbare tas.
● Originele HP cartridges bevatten tot 70% gerecycled plastic.[eco01]
ENERGY STAR®-gekwalificeerd

[eco01]Originele HP 301 cartridges.
Recycle uw computerhardware en printsupplies. Kijk voor informatie op onze
website.

[1]Laagst geprijsde HP AiO op basis van HP adviesprijzen; werkelijke prijzen kunnen afwijken.
[2]Resultaten op basis van gegevens van IDC voor levering van inkjetproducten in 2009.
[3]Niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft; Paginaopbrengst op basis van tests van ISO/IEC 24711 of HP bij continu printen, afhankelijk van de
individuele cartridges en printer; werkelijke resultaten kunnen variëren.
[4]Sommige kleine stukken tape zijn niet geschikt voor recycling.
[5]HP cartridge retour en recycling is wereldwijd beschikbaar in 49 landen en regio's, met een marktdekking van 88%; kijk op www.hp.com/recycle voor meer
informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Functies
Printtechnologie
Aantal printcartridges
Standaard interfacemogelijkheden
Draadloze mogelijkheden
Standaard printertalen
Printresolutie

Printsnelheid
Printmogelijkheden

Aanbevolen gebruik
Type scanner/Technologie
Invoermodi voor scannen
Scanresolutie
Bitdiepte/Grijstinten
Maximum scanformaat
Kopieerresolutie
Kopieersnelheid
Maximum aantal kopieën
Ondersteunde mediatypen
Ondersteunde mediaformaten
Ondersteund mediagewicht
Papierverwerking standaard/invoer

Minimum systeemeisen

Compatibele besturingssystemen
ENERGY STAR-gekwalificeerd

Printen, kopiëren, scannen
Thermische HP inkjettechnologie
2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)
1 Hi-Speed USB 2.0
Nee
HP PCL 3-GUI
Zwart (presentatiemodus): Tot 600 dpi; Kleur (presentatiemodus): Tot
4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur op geselecteerd HP
fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer.
Zwart (ISO): Tot 5,5 ppm; Kleur (ISO): Tot 4 ppm
Zwart (concept): Tot 16 ppm; Kleur (concept): Tot 12 ppm
Printen zonder witranden: Nee
Automatische papierherkenning: Nee
Ondersteuning voor fotoproefdrukvel: Nee
Ondersteuning voor direct printen: Nee
Maandelijks, A4: 1000 pagina's
Flatbed; Contact Image Sensor (CIS)
Scannen van frontpaneel
Hardware: 1200 x 1200 dpi; Optisch: Tot 1200 dpi; Scanresolutie
'enhanced': Tot 19.200 dpi
24-bits; 256
216 x 297 mm
Zwarte tekst en afbeeldingen: Tot 600 geoptimaliseerd dpi (bij 300-dpi
invoer); Kleur: Tot 600 geoptimaliseerd dpi (bij 300-dpi invoer)
Zwart (standaard): Tot 4,5 ppm; Kleur (standaard): Tot 2,5 ppm
10 kopieën
Papier (brochure, inkjet, gewoon), fotopapier, enveloppen, etiketten,
kaarten (wenskaarten), transparanten
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm
A4: 75 tot 90 gr/m²; HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; HP kaarten: tot
200 gr/m²; HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 280 gr/m²
Invoerlade voor 60 vel; Uitvoerlade voor 25 vel;
Duplexopties: Geen (niet ondersteund); Envelopinvoer: Nee; Standaard
papierladen: 1;
Invoercapaciteit: Maximum invoercapaciteit: Tot 60 vel, Tot 10 vel
etiketten OR labels, Tot 15 vel transparanten, Tot 20 kaarten, Tot 5
enveloppen
Uitvoercapaciteit: Maximum uitvoercapaciteit: Tot 25 vel; Tot 10 vel
etiketten OR labels; 20 vel fotopapier; Tot 10 vel transparanten; Tot 20
kaarten; Tot 5 enveloppen
PC: Windows® 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB
(32-bits) of 2 GB (64-bits) RAM, 600 MB vaste schijfruimte,
cd-rom/dvd-rom drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer;
Windows Vista®: 800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor,
512 MB RAM, 700 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom drive of
internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Microsoft Windows® XP
(SP2)* of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of
compatibele processor, 233-MHz of hoger, 128 MB RAM, 250 MB vrije
schijfruimte, cd-rom/dvd-rom drive of internetverbinding, USB-poort
Internet Explorer 6 of hoger. *Ondersteunt alleen 32-bits.;
Mac: Mac OS X v10.5 of v10.6: PowerPC G4, G5 of Intel® Core
Processor; 256 MB RAM; 300 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of
internetverbinding; USB-poort
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* of
hoger (alleen 32-bits); Mac OS X v10.5 of v10.6
Ja

Voeding

Afmetingen
Gewicht
Meegeleverd in de doos

Garantie
Land van herkomst
Supplies

Service- en supportopties

Type voeding:Extern
Voeding:Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Stroomverbruik:9 Watt (printen), 2,4 Watt (standby), 1,28 Watt
(slaapstand), 0,3 Watt (uit);
b x d x h:427 x 406 x 249 mm (laden open), 427 x 306 x 156 mm
(laden gesloten)
3,6 kg
CH346B HP Deskjet 1050 all-in-one (J410a), HP 301 zwarte
inktcartridge, HP 301 drie-kleuren inktcartridge, cd met HP software,
installatiegids, gebruikershandleiding, voedingsmodule en netsnoer,
herbruikbare tas
Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties
variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
Geproduceerd in China
CH561EE HP 301 zwarte inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 190 pagina's*
CH562EE HP 301 drie-kleuren inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 165 pagina's*
CH563EE HP 301XL zwarte inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 480 pagina's*
CH564EE HP 301XL drie-kleuren inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 330 pagina's*
C5977B HP Bright White Inkjetpapier, 250 vel, A4/210 x 297 mm
CHP710 HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
Q8691A HP Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, 10 x 15 cm
zonder rand
*Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies en op de verpakking
UG062E HP Care Pack, Exchange service op de volgende werkdag, 3
jaar
UG187E HP Care Pack, Exchange service (standaard doorlooptijd), 3
jaar
UG235E HP Care Pack, Retour aan depot, hardwaresupportservice, 3
jaar. (UG235E: alleen Baltisch gebied, Griekenland, Polen, Turkije,
EEM, Slovenië, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije.
UG062E/UG187E: Rest van Europa).

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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