HP Photosmart draadloze all-in-one printer

Ontdek de vrijheid van draadloos printen1 met dit veelzijdige, gebruiksvriendelijke
apparaat. Schitterende dagelijkse documenten en foto's van professionele kwaliteit printen
met voordelige afzonderlijke inktcartridges. Scannen en kopiëren via het kleurendisplay en
HP TouchSmart frame.
De HP Photosmart draadloze all-in-one is ontworpen voor thuisgebruikers die alles willen printen, van professionele foto's tot
dagelijkse documenten en die met hetzelfde compacte, gebruiksvriendelijke apparaat met afzonderlijke inktcartridges ook willen
scannen en kopiëren.
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 netwerk3 om snel en betrouwbaar te printen vanaf
notebooks en pc's. Geen wonder dat méér mensen voor HP draadloze printers kiezen dan voor welk ander toonaangevend merk
ook.
Printen met voordelige, afzonderlijk vervangbare HP Photosmart inktcartridges.
Efficiënt en betrouwbaar printen met originele HP inkt – vier afzonderlijke HP Photosmart inktcartridges, zodat u alleen de lege
cartridges hoeft te vervangen. Tot 3 maal zoveel pagina's in zwart en 2,5 maal zoveel in kleur printen met de optionele XL
inktcartridges4. Deze ENERGY STAR®-gekwalificeerde all-in-one bespaart op de energiekosten en is bovendien
milieuvriendelijker. Papier-besparingsoptie om aan beide zijden van het papier te printen.
Handige HP tools produceren geweldige resultaten voor webpagina's, documenten, foto's en meer.
Gemakkelijker meer werk verzetten. Foto's bekijken, selecteren en printen zonder pc via het kleurendisplay met HP TouchSmart
frame. Gebruik de praktische menu's om alles van dagelijkse documenten tot favoriete foto's te scannen of snel kopiëen in kleur
te maken. Betrouwbaar foto's printen via drag-en-drop met de HP Photo Print Gadget5 en efficiënter webpagina's printen met HP
Smart Web Printing6. Altijd indrukwekkende resultaten, wat u ook print, met tekst van laserkwaliteit en levendige
kleurenafbeeldingen.
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 WPS-router met geïntegreerde drukknop is vereist; draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point
4 Vergeleken met de HP 364 zwarte/kleuren-inktcartridges; XL-cartridges niet inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft
5 Windows Vista® is vereist

6 Microsoft Internet Explorer 6.0 tot 8.0 is vereist.

Technische specificaties
Printen
Printtechnologie
Scherm
Printsnelheid

Printkwaliteit
Printen zonder witranden
Printertalen
Scannen

Kopiëren
Kopieersnelheid

Printvolume (per maand, A4)
Mediatypen
Automatische papierherkenning
Mediaformaten
Max. mediagewicht
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Mediaverwerking/invoer
Dubbelzijdig printen
Voeding
Stroomverbruik
Geluidskrachtemissie
Geluidsdrukemissie
Interface en aansluitopties
Compatibele geheugenkaarten
Geheugen
Inbegrepen software
Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Land van herkomst
Netwerkmogelijkheden
Compatibele besturingssystemen
ENERGY STAR
Gebruiksduur supplies
Garantie

Bestelinformatie
Thermische HP inkjettechnologie
3,68-cm LCD-kleurendisplay met TouchSmart frame
Documenttype
Concept
Standaard
Presentatie
Zwarte tekst, A4:
30 ppm
16 ppm
10 ppm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
Tot 28 ppm
12 ppm
10 ppm
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier):
Vanaf 16 seconden
Vanaf 28 seconden
Vanaf 59 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: 600 x 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: 256
Documenttype
Standaard
Zwarte tekst, A4:
9 kpm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4:
10,5 kpm
Resolutie: Zwart: 1200 x 1200 dpi; Aantal kopieën: Maximaal 30
Printer: tot 2500 pagina's, copier: tot 1250 pagina's
Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, HP Premium media, t-shirt transfers, randloze media
Nee
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: 77 x 127 tot 215 x 279 mm
A4, folio, enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²; 10 x 15 cm foto: tot 280 gr/m²
Standaard: Invoerlade voor 80 vel
Vellen: Maximaal 80, Enveloppen: Maximaal 10, Kaarten: Maximaal 40, Transparanten: Maximaal 30, foto (10 x 15 cm):
Maximaal 30
Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Vereisten: Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Voedingtype: Extern
Maximum: Max 27 Watt, max 13 Watt (tijdens printen), max 4,8 Watt (standby), max 2,8 Watt (in powersave-modus), max 0,5
Watt (uit); Stand-by: 4,8 Watt
6,9 B(A) (printen met 15 ppm)
57 dB(A) (printen met 15 ppm)
Hi-Speed USB 2.0, wireless 802.11g
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card
Standaard: 64 MB; Maximum: 64 MB
Windows® Live Photo Gallery
Zonder verpakking: 451,8 x 418,5 x 188,2 mm, met verpakking: 491 x 227 x 349 mm
Zonder verpakking: 6 kg, met verpakking: 7,4 kg
Geproduceerd in Maleisië.
Draadloos 802.11g
Windows Vista® (32-/64-bits); Microsoft® Windows® XP (SP1 of hoger/32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5 of hoger
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.

Q8444B

HP Photosmart draadloze
all-in-one, HP 364 zwarte,
cyaan, magenta en gele
Photosmart inktcartridges,
USB-kabel, HP software-cd,
installatiegids, naslaggids,
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
UG062E HP Care Pack, Exchange service
op de volgende werkdag, 3 jaar
UG187E HP Care Pack, Exchange service
(standaard doorlooptijd), 3 jaar
UG235E HP Care Pack, Retour aan depot,
hardwaresupportservice, 3 jaar. (UG235E:
alleen Baltisch gebied, Griekenland, Polen,
Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische
Republiek, Slowakije, Hongarije.
UG062E/UG187E: Rest van Europa).

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

