Datasheet

HP Officejet 7110 breedformaat
ePrinter

Doe meer in eigen beheer met
deze voordelige, betrouwbare
HP ePrinter. Print
professioneel
marketingmateriaal van
briefkaartformaat tot A3+.
Deel de functionaliteit via het
draadloze netwerk met de
mogelijkheid om vrijwel overal
te printen.
1
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Voordelige breedformaat printer om professioneel materiaal te creëren.
● Doe meer in eigen beheer – met deze breedformaat printer print u opvallend marketingmateriaal van
briefkaartformaat tot A3+.
● Print professionele kleurendocumenten met tot 50% lagere kosten per pagina dan laserprinters.3
● Produceer randloze brochures, flyers en dergelijke voordeliger dan een printshop.4
● Print voordelig met vier afzonderlijke inktcartridges – u vervangt alleen de cartridges die leeg zijn.

Maximaliseer uw output – deze compact printer is ideaal voor grote printopdrachten.
● Blijf productief – installeer de papierlade voor 250 vel om grote printjobs onbeheerd uit te voeren.
● Beperk uw interventie – er zijn optionele high-capacity XL-inktcartridges voor gebruikers die veel
printen.5
● Zet de printer op uw bureau of ergens in een hoekje – het compacte ontwerp past overal waar u de
printer nodig heeft.
● Print probleemloos met een maandelijks printvolume van 800 pagina's.
Afdruksnelheid: Tot 15 ppm in zwart, ISO (A4); tot 8 ppm in
kleur, ISO (A4)
Afdrukvolume: 12.000 pagina's (A4)
AMPV: 200 tot 800 pagina's (afdrukken)

Aansluiten, printen en productief werken – op kantoor en onderweg2.
● Sluit deze snelle printer aan op uw draadloze netwerk en deel hem met andere pc's die draadloos
gebruik ondersteunen.1
● Flexibele printondersteuning: print vanaf SmartPhones of tablets en print vrijwel overal met HP
ePrint.2
● Sluit deze veelzijdige printer aan op uw Ethernet-netwerk en deel hem met andere
werkgroepgebruikers.
● Geef uw smartphone een printknop – gebruik de gratis HP ePrint app om rechtstreeks vanaf uw
mobiele apparaat te printen.

Bespaar energie zonder in te leveren op prestaties.
● Bespaar energie zonder prestatieverlies – dit apparaat heeft een ENERGY STAR®-kwalificatie en een
EPEAT® Bronze-kwalificatie.
● Bespaar tot 50% op de papierkosten met een optionele automatische duplexmodule.6
● Werk milieuvriendelijker: originele HP tonercartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP
Planet Partners.7
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Technische specificaties
Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printsnelheid

Tot 15 ppm ISO zwart (A4); Tot 8 ppm ISO kleur (A4)
Na de eerste pagina of na de eerste set ISO-testpagina's. Kijk voor meer informatie
op hp.com/go/printerclaims

Meegeleverd in de doos

CR768A HP Officejet 7110 breedformaat ePrinter; HP 932 zwarte Officejet
installatie-inktcartridge (ca 400 pagina's); HP 933 installatie-inktcartridges (cyaan,
magenta, geel) (ca 330 pagina's); cd-rom met HP printersoftware en
gebruikershandleiding; installatiegids; installatieposter; netsnoer

Standaard interfacemogelijkheden
Draadloze mogelijkheden

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n

accessoires

C7G18A HP Inkjet automatische duplexmodule

Ja

Supplies

Mobiele printcapaciteit

HP ePrint, Apple AirPrint™

CN053AE HP 932XL originele high-capacity zwarte inktcartridge ca 1000 pagina's
CN054AE HP 933XL originele high-capacity cyaan inktcartridge ca. 825 pagina's
CN055AE HP 933XL originele high-capacity magenta inktcartridge ca. 825 pagina's
CN056AE HP 933XL originele high-capacity gele inktcartridge ca. 825 pagina's
CN057AE HP 932 originele zwarte inktcartridge ca. 400 pagina's
CR711AE HP 933XL Officejet value pack, 75 vel, A4/210 x 297 mm
Kijk voor meer informatie over cartridge-opbrengst (pagina's en foto's) op
hp.com/go/pageyield

mediaverwerking

Invoercapaciteit: 250 vel
maximum: Tot 75 vel
Dubbelzijdig printen: Automatisch (optioneel)

Eerste pagina verschijnt

Vanaf 15 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 19 seconden kleur (A4, standby)

Maandelijks printvolume

12.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 200 tot 800 pagina's

Printertalen

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja (tot 330 x 483 mm)

Inbegrepen software

HP Printer Software, Bing Bar voor HP (inclusief HP Smart Print), HP Officejet 7110
serie Help, productverbeteringsonderzoek voor HP Officejet 7110 serie, HP Update,
online supplies kopen, HP Photo Creations

Printgebied

Printmarges: Boven: 3,3 mm (dubbelzijdig 16 mm); Onder: 3,3 mm (dubbelzijdig 16
mm); Links: 3,3 mm; Rechts: 3,3 mm

Printresolutie

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

mediagewicht

60 tot 250 gr/m²; HP Premium Plus fotopapier (300 gr/m²) wordt ook ondersteund

mediatypen

Papier (brochure, inkjet, gewoon), foto, enveloppen, kaarten (systeemkaarten)

mediaformaten

A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, envelop C5, envelop C6,
envelop DL; afwijkend OR afwijkende formaten: 76,2 x 127 tot 330,2 x 482,6 mm

Afmetingen printer (B x D x H)

585 x 419 x 189 mm (met gesloten laden)

Afmetingen verpakking (B x D x H)

687 x 500 x 270 mm

Gewicht printer

8,5 kg

Gewicht verpakking

12,7 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 25 tot 75% rel, niet-condenserend

Gegevensopslag

Temperatuur: -40 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel, niet-condenserend

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A); Geluidsdruk: 51 dB(A) (printen in conceptmodus,
mono); 47 dB(A) (printen, standaardmodus, mono); 50 dB(A) (printen in
conceptmodus, kleur); 46 dB(A) (printen in standaardmodus, kleur)

Voeding

vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
verbruik: Max 30,3 Watt, 25,4 Watt (tijdens printen), 1,92 Watt (standby), 1,04 Watt
(slaapstand), 0,31 Watt (handmatig uit)

certificaten

CE (Europese Unie)

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Garantie

Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Drie jaar HP hardwaregarantie na
registratie binnen 60 dagen na aankoop (zie www.hp.com/eu/3yearwarranty).
Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

service en support

UG194E - HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor Officejet printers
(beschikbaar in alle landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika)
UG070E - HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor Officejet
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).

Geheugen

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Slimme printersoftwarefuncties

Afdrukstand: Portrait, landscape; Dubbelzijdig printen: Niet/Keren over lange
zijde/Keren over korte zijde; Paginavolgorde: Voor naar achter/Achter naar voor;
Paginaformaat: Pagina's per vel: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (bv. N-up printen)/boekjes/kaders
tekenen; Printen in grijstinten: Uit/Hoge kwaliteit grijstinten/Alleen zwarte inkt;
Randloos printen: Printen met rand/Printen zonder rand; Uitvoerkwaliteit:
Concept/Standaard/Presentatie/Maximum dpi; HP Real Life Technology: Uit/Aan

Bedieningspaneel

4 inktcartridgelampjes, 4 knoppen met lampjes (Hervatten, Draadloos, ePrint.
Aan/uit) en 2 knoppen (Annuleren, Configuratie) en 1 netwerkindicatielampje

Compatibele besturingssystemen

Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8.1 (32-bits/64-bits), Windows 8
(32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits);
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (kijk voor meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2
GB vrije schijfruimte, Internet Explorer, cd-rom/dvd-drive of internet, USB; Windows
Vista: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte,
Internet Explorer, cd-rom/dvd-drive of internet, USB; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS
X Mountain Lion: 1 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom of internet, USB; Linux
(kijk voor meer informatie op http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion , OS X Mountain Lion: Intel® Core™ processor, 1 GB
vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom of internet, USB.

1Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met 2,4-GHz routers.

2Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor

mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren.

3De paginakostenvergelijking (CPP) is gebaseerd op de meeste multi-pass kleurenlaserprinters onder € 200 exclusief BTW uit mei 2012. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eu/ojfacts. ISO opbrengst met cartridges met de hoogste capaciteit bij continu printen; kijk op

www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Gebaseerd op een vergelijking van op HP Color LaserJet CP2020/CM2320 serie en HP Officejet Pro producten geprint marketingmateriaal met de gemiddelde retailprijzen voor oplagen tot 2500 pagina's. De werkelijke resultaten kunnen variëren. bron: Onderzoek van InfoTrends naar

printkosten uit juni 2011. Kijk op www.hp.com/go/printcosts voor meer informatie.
5Niet inbegrepen, moet apart worden aangeschaft.

6Automatische duplexmodule niet inbegrepen; moet apart worden aangeschaft.

7Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in 47 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op

www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/nl
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of
gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

4AA4-4574NLE, 09/15

