HP ENVY 100 e-all-in-one printer

De HP ENVY 100 e-all-in-one is ontworpen voor
thuisgebruikers die een totaal ander apparaat willen, een
compacte, stijlvolle e-all-in-one printer, scanner en copier
met een reeks innovatieve functies zoals via het web,
draadloos en remote printen.

Geavanceerde printtechnologie in een elegant
apparaat dat overal in huis past.

Dit apparaat boordevol functionaliteit brengt
veelzijdige mogelijkheden in huis.

● Deze baanbrekende e-all-in-one heeft een
geïnspireerd ontwerp en een reeks innovatieve
eigenschappen in één compact apparaat.

● Met dit uiterst veelzijdige apparaat met tal van
geavanceerde functies in huis doet u veel meer.

● Met het HP TouchSmart display aan de voorzijde
kunt u afbeeldingen in een hoge resolutie printen,
scannen, kopiëren en bekijken.
● Laag model, fraai ontwerp in aluminium en glas en
een fluisterstille werking maken hem geschikt voor
elke ruimte.
● De automatische papierlade schuift uit als u hem
nodig heeft en weer naar binnen als u klaar bent,
dus altijd een opgeruimd bureau.

● Foto's van studiokwaliteit en tekst van laserkwaliteit,
automatisch dubbelzijdig printen en snel
kleurenkopieën en scans maken.
● Foto's en documenten printen zonder pc met
geheugenkaartslots en het grote hoge-resolutie HP
TouchSmart display.
● Tot 3 maal zoveel pagina's in zwart en 2,5 maal
zoveel in kleur printen met de optionele
high-capacity inktcartridges.5

Printen zoals u dat handig vindt: draadloos,
rechtstreeks van het web of remote.1,3
● Met Apps heeft u met één druk op de knop zonder
pc toegang tot webcontent zoals de kaarten, tickets,
bonnen, recepten, wenskaarten en meer.1
● De e-all-in-one wordt met één druk op de knop in het
draadloze netwerk aangesloten en is met meerdere
pc's te delen.2,4
● Remote printen als u niet thuis bent via HP ePrint –
net zo eenvoudig als het verzenden van een e-mail.3
● Indrukwekkende foto's en fotoprojecten direct van het
web produceren – verbinding maken met Snapfish
en printen.1

Pvc-vrije printer.6
● Tot 50% papier besparen met een automatische duplexmodule.
● Originele HP 300 cartridges bevatten tot 70% gerecycled plastic.
●

ENERGY STAR®-gekwalificeerd product

Recycle uw computerhardware en printsupplies. Kijk voor informatie op onze
website.

1Een wireless access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Apps zijn niet in alle landen en talen beschikbaar. Voor services is registratie vereist.
Meer informatie op: www.hp.com/go/ePrintCenter.

2Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.

3Een internetverbinding naar de printer is vereist. Functie werkt met elk internet- en e-mail-compatibel apparaat. Meer informatie op: www.hp.com/go/ePrintCenter.
4WPS-router met geïntegreerde drukknop is vereist. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.

5In vergelijking met HP 300 inktcartridges (XL-cartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft); op basis van specificaties van HP, de werkelijke
opbrengst varieert, afhankelijk van de gebruikte printer, de geprinte afbeeldingen en andere factoren (zie www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

6HP ENVY 100 e-all-in-one bevat geen polyvinylchloride (PVC-vrij); voldoet aan de definitie in ontwikkeling van 'PVC-vrij' zoals opgenomen in de "iNEMI Position

Statement on the 'Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free).'" Plastic onderdelen bevatten < 1000 ppm (0,1%) chloor [als de Cl bron afkomstig is van
CFR's of PVC of PVC copolymeren].

HP ENVY 100 e-all-in-one printer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Functies
Printtechnologie
Scherm

Printen, scannen, kopiëren, web
Thermische HP inkjettechnologie
Breed 8,9-cm HP TouchSmart-display

Software

2 (1 zwart, 1 drie-kleuren / cyaan, magenta, geel)
HP Photo Creations software

Standaard interfacemogelijkheden

1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n

Draadloze mogelijkheden

Ja
802.11b/g/n
Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3-GUI
Zwart (presentatiemodus): 1200 dpi (presentatiemodus); Kleur
(presentatiemodus): Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd (op geselecteerd
HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer)
Zwart (ISO): Tot 6 ppm; Kleur (ISO): Tot 4 ppm
Zwart (concept): Tot 27 ppm; Kleur (concept): Tot 22 ppm
Printen zonder witranden: Ja (tot 216 x 279 mm)
Ondersteuning voor direct printen: Ja (geheugenkaarten)
Maandelijks, A4: 1000 pagina's

Aantal printcartridges

Draadloze technologie
Compatibele geheugenkaarten
Standaard printertalen
Printresolutie

Printsnelheid
Printmogelijkheden
Aanbevolen gebruik
Type scanner/Technologie
Invoermodi voor scannen

Scanresolutie
Bitdiepte/Grijstinten
Maximum scanformaat
Kopieerresolutie
Kopieersnelheid
Maximum aantal kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen
Ondersteunde mediatypen
Ondersteunde mediaformaten

Mediaformaten, afwijkend
Ondersteund mediagewicht
Papierverwerking standaard/invoer

Minimum systeemeisen

Compatibele besturingssystemen
ENERGY STAR-gekwalificeerd

Flatbed; Contact Image Sensor (CIS)
Knoppen aan de voorzijde voor scannen, kopiëren, faxen, e-mailen,
archiveren; HP scansoftware en scansoftware van het besturingssysteem van
Windows en Mac; en gebruikersapplicatie via TWAIN
Hardware: 1200 x 1200 dpi; Optisch: Tot 1200 dpi; Scanresolutie
'enhanced': Tot 1200 dpi
24-bits; 256
216 x 297 mm
Zwarte tekst en afbeeldingen: 600 dpi (bij 300-dpi invoer, standaardmodus);
Kleur: 600 dpi (bij 300-dpi invoer, standaardmodus)
Zwart (standaard): 5 kpm; Kleur (standaard): 3 kpm
Zwart (concept): 27 kpm; Kleur (concept): 22 kpm
50 kopieën
40 tot 500%
Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten,
HP Premium media, t-shirt transfers, randloze media
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x
250 mm); C6 (114 x 162 mm); DL (110 x 220 mm); 300 x 100 mm; 130 x
180 mm; 100 x 150 mm
77 x 127 tot 215 x 297 mm
A4: 75 tot 90 gr/m²; enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²;
10 x 15 cm foto: tot 280 gr/m²
Invoerlade voor 80 vel; Uitvoerlade voor 25 vel;
Duplexopties: Automatisch (standaard); Envelopinvoer: Nee; Standaard
papierladen: 1;
Invoercapaciteit: Maximum invoercapaciteit: 80 vel, 20 vel etiketten OR
labels, Tot 40 kaarten, Tot 10 enveloppen
Uitvoercapaciteit: Maximum uitvoercapaciteit: Tot 25 vel; Tot 10 vel etiketten
OR labels; Tot 10 vel fotopapier; Tot 10 kaarten; Tot 5 enveloppen
PC: Windows® 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB
(32-bits) of 2 GB (64-bits) RAM, 650 MB vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-drive
of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows Vista®:
800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 512 MB RAM, 750 MB
vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Internet
Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* of hoger (alleen 32-bits): een
Intel® Pentium® II, Celeron® of compatibele processor, 233-MHz of hoger,
128 MB RAM, 300 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort Internet Explorer 6 of hoger. *Ondersteunt
alleen 32-bits;
Mac: Mac OS X v10.4, v10.5 of v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core
Processor; 256 MB RAM; 300 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of
internetverbinding; USB-poort
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* of hoger
(alleen 32-bits); Mac OS X v10.5 of v10.6
Ja

Voeding

Afmetingen
Gewicht
Meegeleverd in de doos

Garantie
Land van herkomst
Supplies

Service- en supportopties

Type voeding:Intern
Voeding:Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Stroomverbruik:Max 29 Watt, 7,2 Watt (tijdens printen), 4,5 Watt
(slaapstand), 4,5 Watt (standby), 0,6 Watt (handmatig uit)
b x d x h:427 x 336,5 x 102 mm
7,79 kg
CN517B HP ENVY 100 e-all-in-one printer (D410a), HP 300 zwarte
inktcartridge, HP 300 drie-kleuren inktcartridge, HP software-cd, naslaggids,
netsnoer, herbruikbare draagtas, herbruikbare accessoiretas
Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties
variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
Geproduceerd in China
CC640EE HP 300 zwarte inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 200 pagina's*
CC643EE HP 300 drie-kleuren inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 165 pagina's*
CC641EE HP 300XL zwarte inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 600 pagina's*
CC644EE HP 300XL drie-kleuren inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 440 pagina's*
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
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies of de verpakking
UG064E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
UG189E HP Care Pack, exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving
te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door
middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.

Meer informatie is beschikbaar op de website: http://www.hp.com
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