HP 3180 fax

Gewoon-papier kleurenfax om razendsnel te faxen en te kopiëren met de betrouwbaarheid
van HP inkjettechnologie en een geïntegreerde telefoon. Geavanceerde functies zoals een
documentinvoer voor 20 vel en een geheugen voor 300 pagina's1.
De HP 3180 fax is ontworpen voor gebruikers met thuiskantoren en kleine bedrijven die een snelle gewoon-papier fax/copier
zoeken met HP kleuren-inkjetkwaliteit en betrouwbaarheid, een groot aantal professionele faxfuncties en een geïntegreerde
telefoonhandset.
Razendsnel faxen en kopiëren in kleur met beproefde HP inkjettechnologie.
Hoogpresterende HP kleuren-inkjetfax met hoge snelheid en betrouwbaarheid. Faxen in kleur of zwart-wit zenden en ontvangen
met 33,6 kbps voor snelheden vanaf 3 seconden per pagina2. Met één druk op de knop scherpe kopieën maken van
documenten, brieven, foto's en meer met snelheden tot 20 ppm in zwart, 14 ppm in kleur. Verkleinen en vergroten van 25 tot
400% met handige knoppen en een resolutie van 600 x 1200 dpi voor indrukwekkende resultaten.
200 snelkiesnummers, documentinvoer voor 20 vel, geïntegreerde telefoon en meer maken het u gemakkelijk.
Tal van efficiënte tools en functies om uw werkdag zo goed mogelijk te besteden. Documentinvoer voor 20 vel om meerbladige
documenten automatisch te faxen of te kopiëren. 20 programmeerbare sneltoetsen en 200 snelkiesnummers besparen tijd bij het
verzenden van faxen naar vaste contacten. Compact model met een stijlvol ontwerp bespaart bureauruimte – bellen of gebeld
worden met de geïntegreerde telefoon.
Tal van professionele tools voor het beheer van uw faxcommunicatie.
Een complete set professionele tools voor het beheer van uw faxcommunicatie. U mist nooit een bericht dankzij de invoerlade
voor 100 vel en het grote faxgeheugen voor 300 pagina's2, waarin berichten worden bewaard als de inkt of het papier op is.
Faxen naar 48 locaties tegelijk met groepsverzending of verzenden op een vooraf bepaald moment met uitgestelde verzending.
Handige knoppen geven toegang tot diverse praktische rapportagetools.
1 Gebaseerd op standaard ITU-T testblad 1 bij standaardresolutie
Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer geheugen.

2 Gebaseerd op standaard ITU-T testblad 1 bij standaardresolutie

Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen.

Technische specificaties
Resolutie (zwart-wit, presentatiemodus)
Faxsnelheid
Faxgeheugen
Faxfuncties ondersteund
Faxen in kleur
Maximumsnelheid snelkiesnummers
Kopieerresolutie

Kopiëren
Kopieersnelheid

Copier vergroten/verkleinen
Maximum aantal kopieën
Printtechnologie
Mediaformaten
Standaard invoercapaciteit
Capaciteit automatische documentinvoer
Printvolume (per maand, A4)
Voeding
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

Veiligheid

Bestelinformatie
300 x 300 dpi
3 seconden per pagina (gebaseerd op ITU-T Testblad 1 bij standaardresolutie. Complexere pagina's of hogere resoluties vereisen
meer tijd en geheugen).
Maximaal 300
Uitgestelde faxverzending: Ja. Automatische nummerherhaling: Ja. Maximum aantal broadcastlocaties: 48
Ja
Tot 200
Zwarte tekst, A4: 600 x 600 dpi
Monochrome afbeeldingen: 600 x 600 dpi
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4: Tot 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie op speciaal fotopapier, 600 x 1200 dpi invoer
Documenttype
Concept
Standaard
Zwarte tekst, A4:
20 kpm
7,1 kpm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
14 kpm
7,1 kpm
25 tot 400%
Maximaal 100
Thermische HP inkjettechnologie
Standaard: A4 , afwijkend OR afwijkende formaten: 197 x 210 tot 216 x 356 mm
Maximaal 100
Standaard, 20 vel
1500 pagina's
Vereisten: Ingangsspanning 100 tot 240 V (± 10%); 50/60 Hz (± 3 Hz); geaard, Voedingtype: Extern, Maximum: Max 18 Watt
426 x 204 x 180 mm
Zonder verpakking: 3,91 kg, met verpakking: 5,55 kg
Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel
Geluidskracht: 5,5 B(A) (printen in kleur), 5,9 B(A) (zwart-wit), 6,4 B(A) (zwart-wit, snelle modus), 5,3 B(A) (faxen in zwart-wit),
5,9 B(A) (kopiëren in zwart-wit), 3,3 B(A) (standby)
Geluidsdruk: 42 dB(A) (printen in kleur), 47 dB(A) (zwart-wit), 52 dB(A) (zwart-wit, snelle modus), 40 dB(A) (faxen in zwart-wit),
47 dB(A) (kopiëren in zwart-wit), 21 dB(A) (standby)
IEC EN 60950 - 1 certificaat (internationaal), UL-geregistreerd (VS), GS certificaat (Duitsland), CE-merk (Europa)

CB820A

HP 3180 fax, HP 21 zwarte
inktcartridge, HP 22 drie-kleuren
inktcartridge, installatieboekje,
gebruikershandleiding, netsnoer,
telefoonkabel

C9351AE

HP 21 zwarte inktcartridge

C9352AE

HP 22 drie-kleuren inktcartridge

CB334AE

HP 54 zwarte inktcartridge

Supplies

media
C5977B

HP Bright White Inkjetpapier, 250
vel, A4/210 x 297 mm

Q6593A

HP Professional inkjetpapier, mat,
150 vel, A4/210 x 297 mm
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