HP Photosmart Premium fax all-in-one printer

Veelzijdige all-in-one die draadloze vrijheid1 biedt. Meer doen met productiviteitstools zoals
een ingebouwde fax, gemakkelijk printen/kopiëren en automatische dubbelzijdige
documentinvoer en creatieve mogelijkheden met een Bluetooth®-interface en printen op
cd's/dvd's.
De HP Photosmart Premium fax all-in-one is ontworpen voor productieve thuisgebruikers die een draadloze all-in-one zoeken om
méér te doen in minder tijd – van het printen, scannen, kopiëren en faxen van meerbladige documenten tot het printen van
foto's, bedrukken van cd's/dvd's en printen vanuit Bluetooth®.
Complete veelzijdigheid – alles doen met één volwaardig, gebruiksvriendelijk apparaat.
Ultra-veelzijdig apparaat om documenten van laserkwaliteit en foto's van studiokwaliteit te printen. Plaats een stapel enkel- of
dubbelzijdige documenten in de automatische documentinvoer en laat deze faxen, scannen of kopiëren terwijl u iets anders doet.
Faxen met of zonder pc in kleur of zwart-wit. Rechtstreeks op cd's/dvd's printen3 om professioneel ogende archieven en
fotoalbums te maken. Ontdek het gemak van Quick Forms om Sudoku's, muziekpapier, check lists en meer te printen.
De vrijheid van draadloos netwerkgebruik2 en andere interface-opties.
Printen wanneer, waar en hoe u wilt met keuze uit diverse interfaceopties. Prestaties delen met diverse notebooks en pc's – printen
vanaf vrijwel iedere plek in huis met de ingebouwde 802.11g draadloze netwerkinterface2 of via een veilige vaste
Ethernet-verbinding. Gemakkelijk rechtstreeks printen vanaf Bluetooth®-compatibele apparaten zoals cameratelefoons pda's of
rechtstreeks vanaf de geheugenkaart van een digitale camera printen met de kaartslots en het kleurendisplay.
Voordelige afzonderlijke cartridges en papierbesparende functies houden de kosten onder controle.
Voordelig werken met vijf afzonderlijke HP Vivera inktcartridges – elke cartridge wordt apart vervangen. Meer doen met hetzelfde
geld – 3 maal zoveel pagina's in zwart en 2,5 maal zoveel in kleur printen met optionele high-capacity cartridges4. Tot 50%
besparen op de papierkosten met een automatische duplexmodule en twee documenten combineren op één zijde van het papier
met HP’s papierbesparende printoptie. Dit apparaat met ENERGY STAR® kwalificatie helpt het milieu te beschermen.
1 Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.
2 Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point
3 Vereist bedrukbare cd's/dvd's; niet inbegrepen, apart aan te schaffen

4 Vergeleken met de HP 364 zwarte/kleuren-inktcartridges; high-capacity cartridges niet meegeleverd, moeten apart worden aangeschaft.

Technische specificaties
Printen
Printtechnologie
Scherm
Typen inkt
Printsnelheid

Printkwaliteit
Printen zonder witranden
Printertalen
Faxen

Scannen

Kopiëren
Kopieersnelheid

Printvolume (per maand, A4)
Capaciteit van de automatische
documentinvoer
Mediatypen
Automatische papierherkenning
Mediaformaten

Max. mediagewicht
Papierverwerking
Mediaverwerking/invoer
Dubbelzijdig printen
Voeding
Stroomverbruik
Geluidskrachtemissie
Geluidsdrukemissie
Interface en aansluitopties
Geheugen
Inbegrepen software
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Land van herkomst
Netwerkmogelijkheden
Compatibele netwerkbesturingssystemen
Compatibele besturingssystemen
ENERGY STAR
Gebruiksduur supplies
Garantie

Bestelinformatie
Thermische HP inkjettechnologie
6,1 cm LCD-kleurendisplay
Kleureninkt op kleurstofbasis, zwarte inkt op pigmentbasis
Documenttype
Concept
Standaard
Presentatie
Zwarte tekst, A4:
33 ppm
12 ppm
Tot 2,5 ppm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
32 ppm
9,5 ppm
Tot 2,5 ppm
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier):
Vanaf 17 seconden
Vanaf 27 seconden
Vanaf 53 seconden
Printsnelheid kan variëren afhankelijk van het type document.
Zwart: 600 x 600 dpi, Kleur: Tot 9600 x 2400 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur bij printen vanaf een computer en 1200
dpi invoer
Ja (216 x 297 mm)
HP PCL 3-GUI
Modemsnelheid: 33,6 Kbps
Snelkiezen: Tot 90
Uitgestelde faxverzending: Ja
Geheugen: 90 pagina's
Automatische nummerherhaling: Ja
Faxen in kleur: Ja
Fax groepsverzendfunctie: 20
bestemmingen
*Gebaseerd op standaard ITU-T testblad 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en
geheugen.
Resolutie: Optisch: Tot 4800 dpi; Hardware: 4800 x 4800 dpi; Geoptimaliseerd: Tot 19.200 dpi
Maximum afmeting documenten: 216 x 297 mm
Scansnelheid: 10 x 15 cm kleurenfoto naar Microsoft® Word: binnen 22 seconden; OCR A4-formaat tekstpagina naar
Microsoft® Word: binnen 31 seconden (scansnelheden zijn mede afhankelijk van de complexiteit van het document)
Type: Flatbed, documentinvoer (enkel/dubbel); Bitdiepte: 48-bits; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Grijstinten:
65536
Documenttype
Concept
Standaard
Presentatie
Zwarte tekst, A4:
33 kpm
11 kpm
1,5 kpm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
32 kpm
9,5 kpm
1,5 kpm
Resolutie: Zwart: Tot 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600-dpi invoer; Aantal kopieën: Maximaal 50; Verkleinen/vergroten: 25 tot
400%
Printer: tot 2500 pagina's; copier: tot 1250 pagina's; Documentinvoer: tot 2500 pagina's
Standaard, 50 vel
Papier (gewoon, inkjet, foto), transparanten, enveloppen, etiketten, kaarten (systeemkaarten, wenskaarten), bedrukbare
cd's/dvd's
Ja
Standaard: Hoofdlade: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176
mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x
128 mm), fotolade: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6
(114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm), afwijkend OR afwijkende formaten: Hoofdlade: 80 x 130 mm tot 220 x 360 mm,
fotolade: 90 x 130 mm tot 130 x 180 mm
Hoofdlade: 60 tot 280 gr/m²; Fotolade: 200 tot 280 gr/m²
Standaard: Invoerlade voor 125 vel, automatische 13 x 18 cm fotolade voor 20 vel, automatische dubbelzijdige documentinvoer
voor 50 vel
Vellen: Maximaal 125, Enveloppen: Maximaal 15, Kaarten: Maximaal 60, Transparanten: Maximaal 40, foto (10 x 15 cm):
Maximaal 60
Automatisch (standaard)
Vereisten: Netspanning 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 1,3 Amp, Voedingtype: Extern
Maximum: Max 42 Watt, max 34 Watt (tijdens printen), max 7,2 Watt (standby), max 5,7 Watt (in powersave-modus), max 0,4
Watt (uit); Stand-by: 7,2 Watt
6,8 B(A) (printen met 17 ppm), 6,2 B(A) (kopiëren via documentinvoer met 5 ppm)
55 dB(A) (printen met 17 ppm)
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless 802.11g, Bluetooth
Standaard: 64 MB; Maximum: 64 MB
HP Photosmart Essential 3.5
Zonder verpakking: 468 x 473 x 283 mm, met verpakking: 527 x 335 x 541 mm
Zonder verpakking: 10,4 kg, met verpakking: 12,81 kg
Geproduceerd in Maleisië
Ethernet, Wireless 802.11b/g
Microsoft® Windows® XP (SP1 of hoger [32-bits]), Windows Vista® (32- en 64-bits), Mac OS X v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP (SP1 of hoger [32-bits]), Windows Vista® (32- en 64-bits), Mac OS X v10.4, v10.5
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.

CC335B

HP Photosmart Premium fax
all-in-one, HP 364 zwarte,
fotozwarte, cyaan, magenta,
gele, inktcartridges, HP
Photosmart Essential software,
installatiegids/gebruikershandlei
ding, netsnoer, telefoonsnoer

C6520A

HP USB-kabel 2.0 (a-b) 3 meter

CB321EE

HP 364XL zwarte inktcartridge

CB322EE

HP 364XL zwarte foto-inktcartridge

Accessoires
Supplies

CB323EE

HP 364XL cyaan inktcartridge

CB324EE

HP 364XL magenta inktcartridge

CB325EE

HP 364XL gele inktcartridge

Q8691A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 25 vel, 10 x 15 cm
zonder rand

Q8696A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 25 vel, 13 x 18 cm
zonder rand

Q5456A

HP Advanced Photo Paper,
glanzend, 25 vel, A4/210 x 297
mm

CG492EE

HP 364 serie foto value pack, 150
vel/10 x 15 cm

media

Service en support
UG064E HP Care Pack, Exchange service
op de volgende werkdag, 3 jaar
UG189E HP Care Pack, Exchange service
(standaard doorlooptijd), 3 jaar
UG237E HP Care Pack, Retour aan depot,
hardwaresupportservice, 3 jaar. (UG237E:
alleen Baltisch gebied, Griekenland, Polen,
Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische
Republiek, Slowakije, Hongarije.
UG064E/UG189E: 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 06/09 4AA2-3390NLE

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

