HP Photosmart Plus all-in-one printer

Foto's van professionele kwaliteit bekijken en printen, grappige projecten maken, kopiëren
en scannen, alles via het uitgebreide TouchSmart-display. Werken met of zonder pc –
rechtstreeks vanaf geheugenkaarten printen of draadloos printen vanaf WiFi-compatibele
pc's1.
De HP Photosmart Plus all-in-one is de ideale oplossing voor iedereen die foto's van professionele kwaliteit, creatieve projecten
en meer wil printen – via een handig touchscreen of draadloos – en ook wil scannen en kopiëren met één compact apparaat.
Gemakkelijk printen en kopiëren en meer met touch-bediening via het uitgebreide HP TouchSmart-display.
Ontdek hoe gemakkelijk het is om foto's creatief te bewerken met het uitgebreide HP TouchSmart-display. U plaatst een
geheugenkaart en kunt foto's bekijken, aanpassen, effecten toevoegen en printen, alles via het TouchSmart-display. U bespaart
tijd – u maakt scherpe kleurenkopieën en levendige fotoprints om weg te geven zonder de pc aan te zetten. Handige sjablonen
en leuke games, zoals Sudoku, printen met de Quick Forms functie. Printen, scannen of kopiëren – gemakkelijker méér doen met
HP TouchSmart.
Handige HP tools produceren schitterende foto's, webpagina's, documenten en meer.
Geweldige resultaten bij alles wat u doet – professionele foto's, laserkwaliteit documenten, snelle kleurenkopieën en accurate
scans – met deze gebruiksvriendelijke all-in-one. Afwisselend documenten en foto's printen met de automatische 13 x 18 cm
fotolade. Betrouwbaar foto's printen via drag-en-drop met de HP Photo Print Gadget3 en efficiënter webpagina's printen met HP
Smart Web Printing4. Afzonderlijke HP Photosmart inktcartridges, zodat u alleen de lege cartridges hoeft te vervangen.
Ga draadloos werken en ervaar de vrijheid om vanaf vrijwel iedere plek in huis te printen 2.
Geef uw zelf de vrijheid om vanaf vrijwel iedere plek in huis te printen met deze veelzijdige draadloze all-in-one2. Moeiteloze
installatie – hij is met één druk op de knop aan te sluiten in uw draadloze netwerk om snel en betrouwbaar te printen vanaf
notebooks en pc's5. U kunt zelfs draadloos 10 x 15 cm foto's printen vanaf een iPhone™ of iPod touch™ met HP iPrint Photo6.
Geen wonder dat méér mensen voor HP draadloze printers kiezen dan voor welk ander toonaangevend merk ook.
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 Windows Vista® is vereist

4 Microsoft Internet Explorer 6.0 tot 8.0 is vereist

5 WPS-router met geïntegreerde drukknop is vereist; draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point
6 Gratis te downloaden vanuit Apple's App Store, kijk op: http://www.hp.com/go/iPrintphoto

Technische specificaties
Printen
Printtechnologie
Scherm
Printsnelheid

Printkwaliteit
Printen zonder witranden
Printertalen
Scannen

Kopiëren
Kopieersnelheid

Printvolume (per maand, A4)
Mediatypen
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Mediaverwerking/invoer
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Voeding
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Gewicht
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ENERGY STAR
Gebruiksduur supplies
Garantie

Bestelinformatie
Thermische HP inkjettechnologie
Uitgebreid 6,1-cm HP TouchSmart-display
Documenttype
Concept
Standaard
Presentatie
Zwarte tekst, A4:
30 ppm
15 ppm
Tot 2,5 ppm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
Tot 28 ppm
11 ppm
2 ppm
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier):
Vanaf 16 seconden
Vanaf 28 seconden
Vanaf 52 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 600 dpi, Kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur op geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een
computer en 1200 dpi invoer.
Ja (tot panorama, A4 en meer)
HP PCL 3-GUI
Resolutie: Optisch: Tot 1200 dpi; Hardware: 1200 x 2400 dpi; Geoptimaliseerd: Tot 19.200 dpi
Maximum afmeting documenten: 216 x 297 mm
Type: Flatbed; Bitdiepte: 48-bits; Twain-versie: Versie 1.9; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Grijstinten: 65536
Documenttype
Concept
Standaard
Zwarte tekst, A4:
30 kpm
9,5 kpm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
28 kpm
10 kpm
Resolutie: Zwart: Tot 600 dpi; Aantal kopieën: Maximaal 50; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400% in stappen van 1%
Printer: tot 2500 pagina's, copier: tot 1250 pagina's
Papier (gewoon, inkjet, foto), transparanten, enveloppen, etiketten, kaarten (systeemkaarten, wenskaarten)
Nee
Standaard: Hoofdlade: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS); fotolade: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm,
A6, B6, B7, C6, B7 (JIS), afwijkend OR afwijkende formaten: Hoofdlade: 80 x 130 tot 220 x 360 mm, fotolade: 90 x 130 tot
130 x 180 mm
Hoofdlade: 60 tot 280 gr/m², fotolade: 200 tot 280 gr/m²
Standaard: Invoerlade voor 125 vel, lade voor 20 vel fotopapier
Vellen: Hoofdlade: Tot 125, fotolade: Tot 20, Enveloppen: Maximaal 15, Kaarten: Maximaal 60, Transparanten: Maximaal 40,
foto (10 x 15 cm): Hoofdlade: Tot 60, fotolade: Tot 20
Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Vereisten: Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Voedingtype: Extern
Maximum: Max 27 Watt, gem 13 Watt (tijdens printen), max 4,5 Watt (standby), max 2,6 Watt (in powersave-modus), max 0,4
Watt (uit); Stand-by: 4,5 Watt
6,7 B(A) (printen met 16 ppm)
54 dB(A) (printen met 16 ppm)
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, wireless 802.11g/b
Standaard: 64 MB; Maximum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Zonder verpakking: 452 x 407 x 206 mm, met verpakking: 500 x 283 x 469 mm
Zonder verpakking: 7,2 kg, met verpakking: 8,9 kg
Geproduceerd in Maleisië.
Bluetooth via HP bt500 Bluetooth USB 2.0 draadloze adapter (Q6273A), wireless 802.11g/b
Windows Vista® (32-/64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 of hoger, 32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
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.

CD035B

HP Photosmart Plus all-in-one, HP
364 zwarte, cyaan, magenta en
gele Photosmart inktcartridges,
USB-kabel, HP software-cd,
naslaggids, voedingsmodule,
netsnoer

CB321EE

HP 364XL zwarte inktcartridge

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

Media

Service en support
UG063E HP Care Pack, Exchange service
op de volgende werkdag, 3 jaar
UG188E HP Care Pack, Exchange service
(standaard doorlooptijd), 3 jaar
UG236E HP Care Pack, Retour aan depot,
hardwaresupportservice, 3 jaar. (UG236E:
alleen Baltisch gebied, Griekenland, Polen,
Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische
Republiek, Slowakije, Hongarije.
UG063E/UG188E: Rest van Europa)

http://www.hp.com

© Copyright 2009 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 07/09 4AA2-6675NLE

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

