HP Deskjet 3000 printer

De HP Deskjet 3000 printer is ontworpen voor gebruikers
die een betrouwbare, gemakkelijk te installeren
draadloze printers zoeken die voordelig en
gebruiksvriendelijk is, om dagelijkse documenten van
hoge kwaliteit te printen en te delen.

Ga draadloos werken en geef uzelf de vrijheid
om vanaf vrijwel iedere plek in huis te printen.1

Betrouwbare prestaties en een reeks
energiebesparende eigenschappen.

● De printer is via de ingebouwde draadloze interface
met diverse pc's of notebooks te delen en printen is
mogelijk vanuit elke ruimte in huis.1

● Betrouwbare prestaties van 's werelds best
verkopende printermerk.4

● Gemakkelijk met één druk op de knop aansluiten in
het draadloze netwerk.2

● Deze ENERGY STAR®-gekwalificeerde printer is
zuinig met energie – halveert het stroomverbruik in
vergelijking met eerdere producten.

● Snel het signaal controleren met de indicator voor de
kracht van het draadloze signaal.

● Zuinig met grondstoffen – deze HP Deskjet printer is
gemaakt met 35 procent gerecycled plastic.

● Direct uit de doos in enkele minuten installeren,
opstarten in seconden en nog meer tijd te sparen met
snel afsluiten.

● Een gerust gevoel dankzij een jaar garantie plus
advies en support van HP Total Care.

Stijlvolle, gebruiksvriendelijke printer die weinig
ruimte inneemt en bij uw lifestyle past.
● Door het stijlvolle, ruimtebesparende ontwerp kan de
printer overal worden geplaatst.
● Met de HP Quickform knop kunt u kalenders, games
en meer printen zonder pc.
● Ingebouwd display om printopdrachten en de
inktstatus te controleren.
● Tot 2,5 maal zoveel pagina's in zwart en 2 maal
zoveel in kleur printen met de optionele high-capacity
inktcartridges.3

● Ontworpen met oog voor het milieu – bestaat voor 35% uit gerecycled
plastic.
● Laag stroomverbruik: slaapstand is vergelijkbaar met het verbruik van een
klokradio.

ENERGY STAR®-gekwalificeerd product

Recycle uw computerhardware en printsupplies. Kijk voor informatie op onze
website.

1Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.

2WPS-router met geïntegreerde drukknop is vereist; draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.

3In vergelijking met HP 301 inktcartridges (XL cartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft); op basis van specificaties van HP, de werkelijke
opbrengst varieert, afhankelijk van de gebruikte printer, de geprinte afbeeldingen en andere factoren (zie www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

4Resultaten op basis van gegevens van IDC voor levering van inkjetproducten in 2009.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Printtechnologie
Printresolutie

Printsnelheid
printfuncties

Compatibele inkttypen
Aantal printcartridges
Standaard printertalen
Printvolume (per maand, A4)
Interfacemogelijkheden
Draadloze mogelijkheden
Bedieningspaneel
Documentafwerking
Ondersteunde mediatypen
Ondersteunde mediaformaten
aanbevolen mediagewicht
Papierverwerking

Opties voor dubbelzijdig printen
Accuratesse verticale uitlijning
Geheugen
Compatibele besturingssystemen
Minimum systeemeisen

ENERGY STAR-gekwalificeerd

Thermische HP inkjettechnologie
Zwart (presentatiemodus): Tot 600 dpi; Kleur (presentatiemodus): Tot
4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd (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 20 ppm; Kleur (concept): Tot 16 ppm
Printen zonder witranden: Nee
SureSupply ondersteuning: Ja
Ondersteuning voor direct printen: Nee
Kleurstofbasis (kleur); pigmentbasis (zwart)
2 (1 zwart, 1 drie-kleuren /cyaan, magenta, geel)
HP PCL 3-GUI
1000 pagina's
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Ja
Aan/uit, annuleren, Quick Forms, draadloos aan/uit, 3,8-cm mono
LCD-display voor printermenu en inktstatus
Losse vellen
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-envelop (110 x 220 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 300 gr/m²
Invoerlade voor 60 vel; Uitvoerlade voor 25 vel
Invoercapaciteit: Tot 60 vel, Tot 20 kaarten, Tot 5 enveloppen, Tot 10 vel
etiketten OR labels, Tot 15 vel transparanten, 20 vel fotopapier
Uitvoercapaciteit: Tot 25 vel, Tot 20 kaarten, Tot 5 enveloppen, Tot 10
vel etiketten OR labels; Tot 10 vel transparanten; 20 vel fotopapier
Geen (niet ondersteund)
± 0,0051 mm
Geïntegreerd geheugen
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* of
hoger (alleen 32-bits); Mac OS X v10.5 of v10.6
PC: Windows® 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB
(32-bits) of 2 GB (64-bits) RAM, 650 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, 750 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, 300 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
Ja

Type voeding:Extern
Voeding:Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Geluid
Akoestische emissie:6,4 B(A)
Omgevingscondities
Temperatuur bij gebruik:5 tot 40 °C
Temperatuur bij opslag:-40 tot 60 ºC
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:5 tot 80% rel (niet-condenserend)
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag:5 tot 90% rel (niet-condenserend)
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik:20 tot 80% rel
Aanbevolen temperatuur bij gebruik:15 tot 30 °C
Afmetingen
b x d x h:421 x 380 x 266 mm (lade achter omhoog, uitvoerlade neer,
niet uitgeschoven)
Gewicht
2 kg
Meegeleverd in de doos
CH393B HP Deskjet 3000 printer - J310a, HP 301 zwarte inktcartridge,
HP 301 drie-kleuren inktcartridge, USB-kabel, cd met HP software,
installatiegids, gebruikershandleiding, voedingsmodule en netsnoer
Garantie
Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties
variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
Supplies
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*
CHP210 HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional inkjetpapier, mat, 200 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 of de verpakking
Service- en supportopties
UG059E HP Care Pack, Exchange service op de volgende werkdag, 3
jaar
UG184E HP Care Pack, Exchange service (standaard doorlooptijd), 3
jaar
UG232E HP Care Pack, Retour aan depot service, 3 jaar. (UG232E:
alleen Baltisch gebied, Griekenland, Polen, Turkije, EEM, Slovenië,
Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije. UG059E/UG184E: Rest
van Europa)
Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving
te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door
middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.
Voeding

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