HP Deskjet D1560" printer

Simpele HP Deskjet printer om gemakkelijk en betrouwbaar te printen. Alles wat u nodig hebt –
gemakkelijke installatie, hoge snelheden, voordelig gebruik en een uitstekende printkwaliteit
voor dagelijkse documenten, webpagina's en kleurenfoto's.

De HP Deskjet D1560" printer is ontworpen voor gebruikers die een betrouwbare, simpele, handige printer zoeken die
gemakkelijk te installeren en te gebruiken is en snel, probleemloos de dagelijkse documenten, webpagina's en foto's print.
Efficiënt en betrouwbaar printen met HP – het meest betrouwbare printermerk ter wereld 1.
Eenvoudige, probleemloze printer die consistente, betrouwbare prestaties levert. Een veilig gevoel met HP, het meest
betrouwbare printermerk ter wereld1 en de beproefde prestaties van HP Deskjet, waarop wereldwijd meer dan 200 miljoen
klanten vertrouwen. Gebruik standaard originele HP inktcartridges of print 2,5 maal meer pagina's in zwart en kleur met
optionele high-capacity inktcartridges2. Deze Energy Star-compatibele printer is zuinig met energie en zorgt voor lage
stroomkosten.
Alles printen – dagelijkse documenten, webpagina's, e-mail, foto's en meer.
Wat u ook print – documenten, e-mail, webpagina's of foto's – deze veelzijdige printer biedt de kwaliteit die u nodig hebt.
Originele HP inkt produceer zwarte tekst van laserkwaliteit en levendige kleuren en afbeeldingen en foto's en HP Smart Web
Printing3 vergemakkelijkt printen van het web zonder afgesneden randen. Wachten is niet nodig met printsnelheden tot 18
ppm in zwart, 12 ppm in kleur. Foto's zonder witranden printen op 10 x 15 cm fotopapier (met scheurtab) of tot A4" met
witranden.
Gemakkelijk te installeren met handige knoppen en software – eenvoudig printen.
Snel aan de slag met de installatiewizard die u stap-voor-stap begeleidt. Eenvoudig te bedienen, met slechts één aan/uitknop
en handige schermknoppen – geen wonder dat HP printers de meest gebruiksvriendelijke ter wereld zijn1. Tijd en inkt sparen
met tal van nuttige tools, zoals een annuleerknop op het scherm om ongewenste printopdrachten af te breken. Compact
ontwerp en inklapbare lade zorgen dat de printer vrijwel overal past.
1 Door consumenten gekozen: www.hp.com/eur/idea

2 In vergelijking met HP 21 zwarte en 22 drie-kleuren inktcartridges; high-capacity cartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft
3 Niet compatibel met Windows 2000 of Macintosh besturingssystemen.

Technische specificaties
Printtechnologie
Printsnelheid

Printkwaliteit
Compatibele besturingssystemen

Minimum systeemeisen

Geheugen
Printertalen
Cartridge-uitlijning
Maximumgebruik
Aanbevolen mediagewicht
Aanbevolen media
Mediaformaten
Papierverwerking
Mediaverwerking/invoer
Papierinvoerlade
Mediaverwerking/uitvoer
Dubbelzijdig printen
Voeding
Stroomverbruik
Interface en aansluitopties
Bedieningspaneel
Inbegrepen software
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

ENERGY STAR
Gebruiksduur supplies
Garantie

Bestelinformatie
Thermische HP inkjettechnologie
Documenttype
Concept
Standaard
Presentatie
Zwarte tekst, A4
18 ppm
6,8 ppm
0,8 ppm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4
12 ppm
2,8 ppm
0,9 ppm
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier)
Vanaf 43 seconden
Vanaf 130 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
Kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd en 1200 dpi invoer
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4), XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64"; Windows Vista®; Mac
OS X v10.3.9", v10.4", v10.5" of hoger (Microsoft® Windows® 2000 en XP x64" worden alleen ondersteund met een
printerdriver; HP Smart Web Printing en HP Photosmart Essential softwareapplicaties zijn niet beschikbaar voor Microsoft®
Windows® 2000 of XP x64")
Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home Edition of 2000 (SP4 of hoger): een Intel® Pentium® II, Intel®
Celeron® of compatibele processor (233 MHz of hoger); 128 MB RAM (256 MB of meer aanbevolen); 400 MB vrije
schijfruimte; Microsoft® Internet Explorer 6 of hoger. Klaar voor Windows Vista®: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64)
processor; 512 MB RAM; 850 MB vrije schijfruimte; Internet Explorer; cd-rom drive; vrije USB-poort en USB-kabel; SVGA-monitor
(800 x 600, 16-bits kleur); Adobe® Acrobat® Reader 5 of hoger aanbevolen; Internettoegang aanbevolen. (Met Microsoft®
Windows® 2000 is mogelijk niet alle functionaliteit beschikbaar)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9", v10.4", v10.5" of hoger; Macintosh computer met een PowerPC G3", G4", G5" of Intel®
Core Processor; 256 MB RAM (512 MB of meer aanbevolen); 200 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; vrije USB-poort en
USB-kabel; een webbrowser; Internettoegang aanbevolen
Geïntegreerd geheugen
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
± 0,17 mm
750 pagina's per maand
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
Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, HP Premium media, t-shirt transfers
Standaard: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 130 x
180 mm, 100 x 150 mm, Afwijkend OR afwijkende formaten: 77 x 127 tot 216 x 356 mm
Invoerlade voor 80 vel, uitvoerlade voor 50 vel, dubbelzijdig printen: handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Vellen: Maximaal 80, Enveloppen: Maximaal 10
Kaarten: Maximaal 20, Transparanten: Maximaal 20, Etiketten/A4 vellen: Maximaal 15
Standaard: 1, optioneel: 1
Maximaal 50
Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Ingangsspanning 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); varieert per regio, Extern
Max 16 Watt (tijdens printen), max 3 Watt (standby)
USB – compatibel met de USB 2.0 specificatie
Aan/uit knop
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Zonder verpakking: 422 x 260 x 141 mm, met ingeklapte laden: 422 x 182 x 141 mm, Maximum: 422 x 316 x 141 mm, met
verpakking: 472 x 228 x 190 mm
Zonder verpakking: 1,95 kg, met verpakking: 2700 gr
Omgevingscondities: temperatuur, in bedrijf: 5 tot 40 °C; Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 30 °C; relatieve
luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel; Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel; Temperatuur, bij
opslag:-40 tot 60 °C; Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 5 tot 90% rel; geluidsspecificaties volgens iso 9296: geluidskracht:
lwad 6,1 B(A)
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.

CB710A

HP Deskjet D1560" printer,
HP 21 zwarte inktcartridge,
HP 22 drie-kleuren
inktcartridge
(introductiecartridges), HP
Photosmart Essential
software cd, installatiegids,
gebruikershandleiding,
voedingsmodule, netsnoer
Accessoires

Q6264A

HP USB-kabel, 1,8 m

C6520A

HP USB-kabel, 3m

Q6259A

HP upgradekit voor draadloos
printergebruik

Q6302A

HP 2101nw draadloze G
printserver

Supplies
C9351AE

HP 21 zwarte inktcartridge

C9352AE

HP 22 drie-kleuren inktcartridge

C9351CE

HP 21XL zwarte inktcartridge

C9352CE

HP 22XL Drie-kleuren inktcartridge

C6818A

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

Q8028A

HP Premium Plus hoogglanzend
fotopapier, 280 gr/m², 10 x 15
cm zonder witrand/25 vel

CHP150

HP Home and Office Paper, 80
gr/m², A4/210 x 297 mm/500
vel

Media

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

http://www.hp.com
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