HP Deskjet F2280 all-in-one

Meer dan printen alleen – met deze betrouwbare, gebruiksvriendelijke all-in-one kunt u ook
scannen en kopiëren. Documenten, webpagina's en foto's printen. Snel kopiëren in kleur en
foto's en documenten omzetten in digitale bestanden met de ingebouwde scanner.
De HP Deskjet F2280 all-in-one printer, scanner, copier is ontworpen voor thuisgebruikers die een eenvoudige, betrouwbare,
gebruiksvriendelijke all-in-one zoeken met een gunstige prijs-prestatieverhouding, mooie resultaten en praktische tools.
Gemakkelijk te installeren met handige knoppen en software – snel aan de slag.
Gemakkelijke installatie en probleemloze werking met handige HP software. Tal van nuttige tools, zoals de annuleerknop voor
printopdrachten, een inktniveau-indicator en de inktreserve-modus waarmee printtaken zelfs worden voltooid als een van de
cartridges leeg raakt. Geweldige prints van webpagina's dankzij HP Smart Web Printing2 en foto's printen met HP Photosmart
Essential software2. Compact ontwerp en inklapbare lade zorgen dat dit veelzijdige apparaat vrijwel overal past.
Printen, scannen en kopiëren met een handige all-in-one voor dagelijks gebruik.
Eén handig apparaat om projecten, webpagina's, documenten en meer te printen, te kopiëren en te scannen. Snel kopieën
maken zonder de computer aan te zetten – en printen met snelheden tot 20 ppm in zwart en 14 ppm in kleur. Kleurenfoto's van
hoge kwaliteit printen met originele HP inkt – foto's printen zonder witranden op 10 x 15 cm fotopapier met tabs of met randen
tot A4. Traditionele foto's scannen om deze per e-mail te delen of documenten ter archivering omzetten in digitale bestanden3.
Efficiënte en betrouwbare prestaties met HP – het meest betrouwbare printermerk ter wereld 1.
Deze duurzame HP Deskjet all-in-one levert consistente, betrouwbare print-, scan- en kopieerresultaten. Een veilig gevoel met het
meest betrouwbare printermerk ter wereld1 en de beproefde prestaties van HP Deskjet, waarop wereldwijd meer dan 200 miljoen
klanten vertrouwen. Gebruik standaard inktcartridges of print 2,5 maal meer pagina's in zwart en kleur met optionele
high-capacity inktcartridges4. Dit Energy Star-compatibele apparaat is zuinig met energie en zorgt voor lage stroomkosten.
1 Door consumenten gekozen: www.hp.com/eur/idea

2 Niet compatibel met Windows 2000 of Macintosh besturingssystemen

3 Windows 2000 klanten kunnen de scanfunctie alleen via de software gebruiken

4 In vergelijking met standaard HP 21 zwarte en 22 drie-kleuren inktcartridges; high-capacity HP inktcartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft.

Technische specificaties
Printen
Printtechnologie
Typen inkt
Printsnelheid

Printkwaliteit
Printen zonder witranden
Printertalen
Scannen

Kopiëren
Kopieersnelheid

Maximumgebruik
Mediatypen
Automatische papierherkenning
Mediaformaten

Max. mediagewicht
Papierverwerking
Mediaverwerking/invoer
Dubbelzijdig printen
Voeding
Stroomverbruik
Interface en aansluitopties
Geheugen
Inbegrepen software
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Land van herkomst
Compatibele besturingssystemen

ENERGY STAR
Gebruiksduur supplies
Garantie

Bestelinformatie
Thermische HP inkjettechnologie
Kleureninkt op kleurstofbasis, zwarte inkt op pigmentbasis
Documenttype
Concept
Standaard
Presentatie
Zwarte tekst, A4:
20 ppm
7 ppm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
14 ppm
4,7 ppm
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier):
Vanaf 83 seconden
Vanaf 90 seconden
Vanaf 125 seconden
Afhankelijk van het type en de printmodus – genoemde snelheden zijn gemiddelden. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk
van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.
Zwart: Tot 1200 dpi gerenderd in zwart bij printen vanaf een computer, Kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie
in kleur bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer
Ja (tot 10 x 15 cm foto's op 10 x 15 cm fotopapier met scheurtab/snijtab)
Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
Resolutie: Optisch: Tot 1200 dpi; Hardware: 1200 x 2400 dpi; Geoptimaliseerd: Tot 19.200 dpi
Maximum afmeting documenten: 215 x 297 mm
Scansnelheid: 10 x 15 cm kleurenfoto naar Microsoft® Word: binnen 48 seconden; OCR A4-formaat tekstpagina naar
Microsoft® Word: binnen 24 seconden; preview: binnen 14 seconden (scansnelheden zijn mede afhankelijk van de complexiteit
van het document)
Type: Flatbed; Bitdiepte: 48-bits; Twain-versie: Versie 1.1; Scantechnologie: CIS; Grijstinten: 256
Documenttype
Concept
Standaard
Zwarte tekst, A4:
20 kpm
4 kpm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
14 kpm
2,8 kpm
Resolutie: Zwart: Tot 600 dpi; Aantal kopieën: Maximaal 9; Verkleinen/vergroten: 25 tot 200%
1000 pagina's per maand
Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, HP Premium media, t-shirt transfers
Nee
Standaard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5/JIS (182 × 257 mm), B5/ISO (176 x 250 mm),
C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, afwijkend OR afwijkende formaten: 78 x 127 tot
216 x 356 mm
A4: 70 tot 90 gr/m², HP enveloppen: 70 tot 90 gr/m², HP kaarten: tot 200 gr/m², HP fotopapier: tot 280 gr/m²
Standaard: Invoerlade voor 100 vel
Vellen: Maximaal 100, Enveloppen: Maximaal 10, Kaarten: Maximaal 20, Transparanten: Maximaal 20, foto (10 x 15 cm):
Maximaal 15
Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Vereisten: Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max. 1 Amp, Voedingtype: Extern
Maximum: Max 20 Watt (tijdens printen), max 7 Watt (standby), max 3 Watt (slaapstand), max 1 Watt (uit)
USB – compatibel met de USB 2.0 specificatie
Standaard: 32 MB; Maximum: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, OCR-software
Zonder verpakking: 426 x 457 x 181 mm, met ingeklapte laden: 426 x 268 x 181 mm, met verpakking: 468 x 225 x 300 mm
Zonder verpakking: 4,13 kg, met verpakking: 5,27 kg
Geproduceerd in China
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 of hoger; Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home Edition (SP1), XP
Professional, XP Professional x64, 2000 en XP x64 worden alleen ondersteund met een printerdriver; Windows Vista®. HP Smart
Web Printing en HP Photosmart Essential softwareapplicaties zijn niet beschikbaar voor Microsoft® Windows® 2000, XP x64 of
Mac OS X.
Ja
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op www.hp.com/go/learnaboutsupplies of de verpakking
Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

CB683A

HP Deskjet F2280 all-in-one
printer, scanner, copier, HP 21
zwarte inktcartridge, HP 22
drie-kleuren inktcartridge, HP
Photosmart Essential software,
installatieposter,
gebruikershandleiding,
voedingsmodule en netsnoer

C6518A

HP USB-kabel, 2 m

C6520A

HP USB-kabel, 3m

Accessoires

Supplies
C9351AE

HP 21 zwarte inktcartridge

C9351CE

HP 21XL zwarte inktcartridge

C9352AE

HP 22 drie-kleuren inktcartridge

C9352CE

HP 22XL Drie-kleuren inktcartridge

C6658AE

HP 58 fotocartridge (17 ml)

media
CHP710

HP All-In-One Printing Paper, 80
gr/m², A4/210 x 297 mm/500
vel

C6818A

HP Superior inkjetpapier 180,
glanzend, 180 gr/m², A4/210 x
297 mm/50 vel

Service en support
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).

http://www.hp.com

Schitterende, duurzame kleuren

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Gepubliceerd in EMEA 06/08 4AA1-9236NLE

Een compleet overzicht van supplies, media en
accessoires is beschikbaar op de HP website:
http://www.hp.com

