Datasheet

HP Officejet 100 mobiele
printer

Productief werken, ook als u niet
achter uw bureau zit, met deze
robuuste mobiele business printer.
Onderweg professionele
documenten printen – rechtstreeks
vanaf geselecteerd notebooks en
smartphones – met ingebouwde
Bluetooth® draadloze technologie.
1

Ook onderweg productief werken met deze elegante, stijlvolle mobiele printer.1
● Printen wanneer u dat wilt – op het vliegveld, in een hotel of een vergadering – met

ingebouwd Bluetooth®.1

● Productief werken als het nodig is – meegeleverde lithium-ion accu print tot 500

pagina's op één lading.

Voornaamste kenmerken

● Snel resultaat met printsnelheden tot 22 ppm in zwart/18 ppm in kleur en laserkwaliteit

snelheid (ISO/IEC 24734) van 5 ppm in zwart/3,5 ppm in kleur.

● Afdruksnelheid: Tot 5 ppm in zwart, ISO
(A4); Tot 3,5 ppm in kleur, ISO (A4)

● Langer printen met optionele originele HP high-capacity inktcartridges.2

● Papierverwerking: Invoerlade voor 50 vel

Rechtstreeks printen vanaf tal van mobiele apparaten, inclusief geselecteerde
notebooks en mobiele telefoons.1

● Afdrukvolume: 500 pagina's (A4)
● AMPV: 100 tot 500 pagina's (afdrukken)

● Met Bluetooth® technologie kunt u draadloos printen vanaf geselecteerde notebooks,

smartphones en mobiele telefoons.1

● Meer doen met uw mobiele apparaat, bijvoorbeeld professionele documenten

produceren als u niet op kantoor bent.1

● Print rechtstreeks vanaf Windows Mobile® telefoons, Android en BlackBerry

smartphones.1

● Printen vanuit verschillende besturingssystemen op Windows® en Macintosh

platformen.

Betrouwbare prestaties – ontworpen om gemakkelijk en betrouwbaar mobiel te
printen.
● Gemakkelijk en betrouwbaar printen – handig bedieningspaneel en robuust ontwerp dat

bestand is tegen vallen en zware condities.

● Indicatielampje op het bedieningspaneel om de acculevensduur te bewaken en

Bluetooth® aan/uitknop om de verbinding snel te verbreken.

● Opladen en voeden met de HP 65-Watt Smart netadapter die ook werkt met uw HP

notebook, zodat u slechts één adapter nodig heeft.

● Meerbladige documenten automatisch printen – tot 50 vel laden in de ingebouwde

papierlade.

HP Officejet 100 mobiele printer

Technische specificaties
Printsnelheid

Tot 5 ppm ISO zwart (A4); Tot 3,5 ppm ISO kleur (A4)
Na de eerste pagina of na de eerste set ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/printerclaims.

Meegeleverd in de doos

CN551A: HP Officejet 100 mobiele printer (L411a), HP 337 zwarte inktcartridge, HP 343
drie-kleuren inktcartridge, lithium-ion accu, starter-cd/ installatiegids, HP 65-Watt Smart
netadapter

Printresolutie

Tot 600 x 600 dpi gerenderd (bij printen vanaf een computer) Zwart; Tot 4800 x 1200 dpi
geoptimaliseerd in kleur (op geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi
invoer) Kleur

Supplies

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printgebied

Printmarges: Boven: 2 mm; Onder: 11,8 mm; Links: 3,4 mm; Rechts: 3,4 mm; Maximaal bedrukbaar
gebied: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE HP 338 originele zwarte inktcartridge ca480 pagina's
C9363EE HP 344 originele drie-kleuren inktcartridge ca560 pagina's
C9364EE HP 337 originele zwarte inktcartridge ca420 pagina's
C8766EE HP 343 originele drie-kleuren inktcartridge ca330 pagina's
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/pageyield of de verpakking

Printertalen

HP PCL 3-GUI

accessoires

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja (tot 10 x 15 cm)

Aantal printcartridges

2 (1 zwart, 1 cyaan, magenta, geel)

Maandelijks printvolume

500 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 100 tot 500

Processorsnelheid

220 MHz

CQ775A Accu voor HP Officejet mobiele printer
Q6282A HP tas voor mobiele printer en notebook
ED494AA HP 65-Watt Smart netadapter
XW576AA HP luxe rolkoffer met 4 wielen
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/pageyield of de verpakking

Scherm

Geen
Ja, Bluetooth 2.0 + EDR

Compatibele
besturingssystemen

Draadloze mogelijkheden

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008; Mac OS X v10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (zie
hplip.net)

Interface mogelijkheden

Standaard 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Minimum systeemeisen

Geheugen

Standaard 64 MB; maximum 64 MB

mediatypen

Papier (inkjet, foto, gewoon), kaarten (wenskaarten, systeemkaarten), enveloppen, brochures

mediaformaten

ondersteund A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL; afwijkend OR afwijkende formaten: 76 x 102 tot 216 x 356
mm

Windows: Windows 10, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB (32-bits) of 2 GB
(64-bits) RAM, 1 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom drive of internetverbinding, USB-poort;
Microsoft® Windows Vista®: 800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 512 MB RAM, 900
MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4, G5 of Intel® Core processor, 300 MB vrije schijfruimte
BING bar, desktop SureSupply

Invoercapaciteit: 50 vel; Tot 3 enveloppen Enveloppen
Dubbelzijdig printen: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Inbegrepen software

mediaverwerking

Minimum: 348 x 175 x 84 mm

Papiergewicht

ondersteund: Aanbevolen: 60 tot 90 gr/m² (gewone media); 75 tot 90 gr/m² (enveloppen): tot 200
gr/m² (kaarten)

Afmetingen printer (B x D
x H)

Afmetingen verpakking (B 406 x 203 x 244 mm
x D x H)
2,3 kg, (2,5 kg met accu)
Gewicht printer
Gewicht verpakking

4,5 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 0 tot 55 °C, Luchtvochtigheid: 15 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Gegevensopslag

Temperatuur: -40 tot 60 ºC, Luchtvochtigheid: 20 tot 90% rel

Geluid

Geluidskrachtemissie: 5,8 B(A) (presentatie); 6,3 B(A) (standaard); 6,5 B(A) (conceptmodus);
Geluidsdruk: 50 dB(A) (presentatie); 55 dB(A) (standaard); 58 dB(A) (conceptmodus)

Voeding

vereisten: Ingangsspanning: 90 tot 132 V, 47 tot 63 Hz; 180 tot 264 V, 47 tot 63 Hz
verbruik: Max 40 Watt, 15 Watt (tijdens printen), 5,8 Watt (standby), 2,6 Watt (slaapstand), 0,34
Watt (handmatig-uit)
type voeding: Universele externe voedingsmodule

certificaten

EU (EMC richtlijn)
ENERGY STAR-gekwalificeerd: Ja

Garantie

Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en
lokale wettelijke vereisten.

service en support

UG196E HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor Officejet printers
UG072E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor Officejet printers
UG245E HP 3 jaar, Care Pack met retour aan depot voor Officejet printers. (UG196E: Oostenrijk,
België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal,
Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië. UG072E: hetzelfde als UG196E plus Tsjechische
republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije. UG245E: Alleen Baltische staten, Bulgarije,
Tsjechische Republiek, Dom Tom, EEM, Cyprus, Hongarije, Israël, Malta, MEMA, Moldavië, Polen,
Roemenië, Zuid-Afrika, Rusland, Slowakije, Slovenië, Turkije).

Voetnoten

1 Notebook of netbook moet Bluetooth-compatibel zijn. Inclusief Windows Mobile® telefoons. Moet apart worden betaald via derde-partij serviceprovider voor Android en BlackBerry smartphones.; 2 Niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft.
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