HP Deskjet 3520 e-All-in-One printer

De HP Deskjet 3520 e-All-in-One is ontworpen voor
gebruikers thuis en in kleine kantoren die een voordelige
draadloze printer met afzonderlijke inktcartridges zoeken
die mobiele HP ePrint oplossingen en automatisch
dubbelzijdig printen ondersteunt.

Print probleemloos vrijwel overal draadloos.1,2
● Houd contact dankzij HP ePrint mobiel printen,
waarmee u op vrijwel elke locatie vanaf uw
smartphone of tablet kunt printen.2
● Gemakkelijk printen en delen – maak verbinding met
het draadloze netwerk met HP Auto Wireless
Connect.1,3
● Print draadloos rechtstreeks vanaf een smartphone of
een ander mobiel apparaat met HP mobiele
printapplicaties.4
● Met AirPrint™ print u e-mails, foto's, webpagina's en
meer rechtstreeks vanaf uw iPad®, iPhone® of iPod
touch®.5

Printen, scannen en kopiëren met één stijlvol,
gebruiksvriendelijk apparaat.
● Gemakkelijk printen, scannen en kopiëren met
handige knoppen en een monochroom display.
● HP Quickforms maakt het mogelijk om kalenders,
games, notitiepapier en meer te printen zonder pc.
● Snelle, eenvoudige installatie plus snel opstarten –
compact model past zelfs op een plank of een vol
bureau.
● Hoogwaardige dagelijkse documenten printen met
ISO-snelheden (vergelijkbaar met laser) van 8 ppm
in zwart en 7,5 ppm in kleur.

Print voordelig enkel- en dubbelzijdig met
afzonderlijke HP inktcartridges.
● Bespaar papier en tijd met automatisch dubbelzijdig
printen/kopiëren.
● Print met voordelige afzonderlijk inktcartridges –
alleen de cartridge die leeg is wordt vervangen.
● Print tot 2 maal zoveel pagina's in zwart en 2,5
maal zoveel in kleur met de optionele high-capacity
XL-inktcartridges.6
● Print tot aan de rand van het papier voor
professionele randloze documenten, foto's, brochures
en meer.

● Ontworpen met oog voor het milieu – bestaat voor 20% uit door
consumenten gerecycled plastic.
● Tot 50% papier besparen met een automatische duplexmodule.

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

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

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

2 Een internetverbinding naar de printer is vereist. Mogelijk zijn een wireless access point, registratie, een firmware-upgrade of extra stappen vereist. Beschikbaarheid en printtijden kunnen variëren. HP ePrint werkt met elk internet-verbonden en
e-mail-compatibel apparaat. Meer informatie op www.hp.com/go/eprintcenter.

3 HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. Meer informatie over compatibiliteit is beschikbaar op: hp.com/go/autowirelessconnect.
4 Toegang tot apps stores van derde partijen is vereist.

5 Ondersteunt de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later), iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP's AirPrint™-compatibele printers, waarbij de printer in hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als
het iOS-apparaat. AirPrint, het AirPrint logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen.

6 In vergelijking met HP 364 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)

HP Deskjet 3520 e-All-in-One printer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Functies

Printen, kopiëren, scannen

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Scherm

5 cm hi-res monochroom LCD

Aantal printcartridges

4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)

Software

HP Photo Creations

Standaard interfacemogelijkheden

Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11n

Mobiele printcapaciteit

HP ePrint, draadloos direct printen, Apple Airprint™

Standaard printertalen

HP PCL 3-GUI

Printresolutie

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

Printsnelheid

Zwart (ISO): Tot 8 ppm; Kleur (ISO): Tot 7,5 ppm

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja (tot 216 x 297 mm)
Automatische papierherkenning: Nee
Ondersteuning voor fotoproefdrukvel: Nee
Ondersteuning voor direct printen: Nee

Aanbevolen aantal pagina's per
maand
Aanbevolen gebruik

300 tot 400

Type scanner/Technologie

Flatbed; Contact Image Sensor (CIS)

Invoermodi voor scannen

Vanaf het bedieningspaneel of via HP Solution Center vanaf de desktop
scannen naar computer of e-mail

Scanresolutie

Hardware: 1200 x 2400 dpi; Optisch: Tot 1200 dpi;

Bitdiepte/Grijstinten

24-bits; 256

Maximum scanformaat

216 x 297 mm

Kopieerresolutie

Zwarte tekst en afbeeldingen: Tot 600 dpi; Kleur: Tot 600 dpi

Kopieersnelheid

Zwart (ISO): 6,5 kpm; Kleur (ISO): 5,5 kpm

Maximum aantal kopieën

20 kopieën

Kopieën vergroten/verkleinen

25 tot 400%

Ondersteunde mediatypen

Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, transparanten, etiketten,
kaarten, HP Premium media, t-shirt transfers, randloze media

Ondersteunde mediaformaten

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)

Mediaformaten, afwijkend

76 x 127 tot 216 x 356 mm

Ondersteund mediagewicht

A4: 75 tot 90 gr/m²; HP enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; HP kaarten: tot
200 gr/m²; HP fotopapier: tot 300 gr/m²

Papierverwerking standaard/invoer

Invoerlade voor 80 vel; Uitvoerlade voor 15 vel;
Duplexopties: Automatisch (standaard); Envelopinvoer: Nee; Standaard
papierladen: 1;
Invoercapaciteit: Maximum invoercapaciteit: 80 vel, Tot 40 vel
transparanten, Tot 5 enveloppen
Uitvoercapaciteit: Maximum uitvoercapaciteit: Tot 15 vel; Tot 10 vel
fotopapier

Minimum systeemeisen

1000 pagina's

PC: Microsoft® Windows® 7: 1-GHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64)
processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of
internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows Vista®:
800-MHZ 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije
schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet
Explorer; Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel®
Pentium® II, Celeron® of compatibele processor, 233-MHz of hoger,
750 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding,
USB-poort, Internet Explorer 6 of hoger;
Mac: Mac OS X v 10.6, v 10.7; Intel® Core™ Processor; 1 GB vrije
schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of internet; USB

Compatibele besturingssystemen

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 of hoger
(alleen 32-bits); Mac OS X v10.6, v10.7

ENERGY STAR-gekwalificeerd

Ja

Type voeding:Intern
Stroomverbruik:Max 13,38 Watt (tijdens printen), 0,22 Watt (handmatig
uit), 2,72 Watt (standby), 0,8 Watt (slaapstand), 0,22 Watt (Auto-Off)
Afmetingen
b x d x h:440 x 365 x 144 mm
Gewicht
5 kg
Meegeleverd in de doos
CX052B HP Deskjet 3520 e-All-in-One; HP 364 zwarte, cyaan, magenta
en gele installatie-inktcartridges; netsnoer; cd-rom met software;
USB-installatiekabel, 1 m; naslaggids
Garantie
Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Garantie- en supportopties
variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
Land van herkomst
Geproduceerd in China.
Supplies
CB316EE HP 364 zwarte inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 250 pagina's*
CB318EE HP 364 cyaan inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 300 pagina's*
CB319EE HP 364 magenta inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 300 pagina's*
CB320EE HP 364 gele inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 300 pagina's*
CB323EE HP 364XL cyaan inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 750 pagina's*
CB324EE HP 364XL magenta inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 750 pagina's*
CB325EE HP 364XL gele inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 750 pagina's*
CN684EE HP 364XL zwarte inktcartridge
Gem. cartridgeopbrengst 550 pagina's*
C5977B HP Bright White Inkjetpapier, 250 vel, A4/210 x 297 mm
CHP710 HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
Q8692A HP Advanced Photo Paper, glanzend, 100 vel, 10 x 15 cm
zonder rand
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies of de verpakking
Service- en supportopties
UG187E - HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor
multifunctionele printers (beschikbaar in alle landen van Europa, het
Midden-Oosten en Afrika)
UG062E - HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor
multifunctionele printers (beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen,
Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechische
Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije).
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.
Voeding

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