HP Deskjet D2660 printer

Deze simpele maar briljante kleurenprinter is gemakkelijk te installeren en te gebruiken.
Originele HP inkt zorgt voor betrouwbare, indrukwekkende printresultaten bij alles wat u print,
van schoolwerk tot webpagina's en foto's. De perfecte keus voor probleemloos printen.

De HP Deskjet D2660 printer is ontworpen voor gebruikers die een betrouwbare, eenvoudige kleurenprinter zoeken voor
dagelijks gebruik of een tweede printer die altijd geweldige resultaten produceert, zowel voor documenten als voor
webpagina's, afbeeldingen en foto's.
Elke dag probleemloos printen dankzij HP betrouwbaarheid en meerwaarde.
Zoekt u een eenvoudige printer om alles te printen, van brieven en e-mail tot foto's en webpagina's? HP betrouwbaarheid
geeft u een gerust gevoel: originele HP inkt produceert scherpe zwarte tekst en heldere kleuren. En HP is bovendien voordelig:
3 maal zoveel pagina's in zwart en 2,5 maal zoveel in kleur printen met de optionele vervangende high-capacity
inktcartridges2. ENERGY STAR®-gekwalificeerd. Minder afval – dit HP product is gemaakt uit 50% gerecycled plastic.
Snel gebruiksklaar en gemakkelijk printen dankzij de eenvoudige installatie en sneltoetsen.
Heel eenvoudig te installeren en aan te sluiten op de computer – met de simpele stap-voor-stap installatieprocedure is de
printer snel gebruiksklaar. Dankzij handige knoppen is de printer eenvoudig te bedienen met slechts drie sneltoetsen: aan/uit,
hervatten en een annuleerknop om ongewenste printjobs te stoppen en inkt, papier en geld te besparen. Een
inktniveau-indicatielampje waarschuwt als de inkt bijna op is en de cartridges zijn gemakkelijk te vervangen.
Meer – en gemakkelijker – printen van het web met HP Smart Web Printing 1.
Met HP Smart Web Printing1 print u veel efficiënter van het web. U print alleen wat u wilt en niets méér. U kunt informatie van
verschillende websites op één pagina combineren, de grootte aanpassen en inhoud bewerken vóór het printen om inkt en
papier te besparen. Geen afgesneden pagina's meer of prints met slechts enkele regels tekst en zonder foto's. Ideaal voor
schoolprojecten, het boeken van vluchten, recepten, plattegronden, foto's en wat u verder nog print van het web.
1 Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0 vereist

2 Vergeleken met de HP 300 zwarte/drie-kleuren inktcartridges; high-capacity HP inktcartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft.

Technische specificaties
Printtechnologie
Printsnelheid

Printkwaliteit

Compatibele besturingssystemen
Minimum systeemeisen

Geheugen
Printertalen
Cartridge-uitlijning
Printvolume (per maand, A4)
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
Tot 28 ppm
Tot 9 ppm
5,5 ppm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4
21 ppm
Tot 6,5 ppm
3 ppm
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier)
Vanaf 32 seconden
Vanaf 72 seconden Vanaf 72 seconden
Paginagrote kleurenafbeelding, A4
Vanaf 91 seconden
Vanaf 202 seconden Vanaf 203 seconden
(gewoon papier)
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 600 dpi gerenderd
Kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur op geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi
invoer.
Windows Vista® (32-bits en 64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 of hoger [32-bits]); Mac OS X v10.4, v 10.5; Linux (zie
http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) of hoger of 2000 (SP4) of hoger: een Intel® Pentium® II, Celeron® of compatibele
processor; 233-MHz of hoger; 128 MB RAM (256 MB of hoger aanbevolen), 600 MB vrije schijfruimte; Internet Explorer 6 of
hoger; Cd-rom, USB-poort; Windows Vista®: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits (64) processor; 512 MB RAM, 850 MB vrije
schijfruimte; Internet Explorer; Cd-rom; USB-poort. *Voor Microsoft® Windows® 2000 en XP Professional x64 Edition (SP1 of
hoger) zijn alleen de printerdriver en de Toolbox beschikbaar.
Macintosh: Mac OS X v10.4 of 10.5; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core Processor; 256 MB RAM; 500 MB vrije schijfruimte;
Cd-rom; USB-poort
Geïntegreerd geheugen
HP LIDIL, PML
± 0,0508 mm
1000 pagina's
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 280 gr/m²
Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, HP Advanced Photo Paper, t-shirt transfers, randloze
media, panorama
Standaard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105
x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Afwijkend OR afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 279 mm
Invoerlade voor 80 vel en uitvoerlade voor 20 vel
Vellen: Maximaal 80, Enveloppen: Maximaal 10
Kaarten: Maximaal 20, Transparanten: Maximaal 15, Etiketten/A4 vellen: Maximaal 10
Standaard: 1, optioneel: 1
Maximaal 20
Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Ingangsspanning 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); varieert per regio, Extern
Max 20 Watt, max 10 Watt (tijdens printen), max 1,5 Watt (standby), max 1,1 Watt (in powersave-modus), max 0,35 Watt
(uit)
Hi-Speed USB 2.0
4 lampjes (Aan/Uit, Hervatten, kleureninktniveau-indicator, zwarte inktniveau-indicator), 3 knoppen (Aan/Uit, Annuleren,
Hervatten)
HP Photosmart Essential 3.5
Zonder verpakking: 453 x 207 x 172 mm, Maximum: 433 x 485 x 142 mm (met papierlade en extensie geheel uitgetrokken),
met verpakking: 484 x 219 x 246 mm
Zonder verpakking: 2,73 kg, met verpakking: 4,2 kg
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 ºC; Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 5 tot 90% rel; geluidsspecificaties volgens iso 9296: geluidskracht:
6,5 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.

CH366B

HP Deskjet D2660 printer,
HP 300 zwarte
inktcartridge, HP 300
drie-kleuren inktcartridge,
HP software cd,
installatiegids,
gebruikershandleiding,
voedingsmodule, netsnoer.

Q6264A

HP Hi-Speed USB-kabel (1,8 m)

C6520A

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

Accessoires

Supplies
CC640EE

HP 300 zwarte inktcartridge

CC643EE

HP 300 drie-kleuren inktcartridge

CC641EE

HP 300XL zwarte inktcartridge

CC644EE

HP 300XL drie-kleuren
inktcartridge

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

Media

C5977B

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

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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