Datasheet

HP Deskjet 1010 printer
Afdrukken is heel eenvoudig.

Deze eenvoudige, voordelige,
gebruiksvriendelijke HP printer
maakt betrouwbaar alle dagelijkse
afdrukken. Het compacte model
past overal, neemt weinig ruimte in
en dankzij de eenvoudige installatie
en bediening werkt de printer
direct.
Maak voordelig uw dagelijkse afdrukken.
● Druk alles af wat u nodig heeft met deze simpele printer met één knop.
● Druk uw dagelijkse documenten, webpagina's, e-mail en meer voordelig af in hoge

kwaliteit.

● Produceer tekst van laserkwaliteit en schitterende kleurenafbeeldingen met originele HP

inktcartridges.

Voornaamste kenmerken

● Met de optionele high-capacity inktcartridges produceert u tot 2,5 maal zoveel pagina's

● Eenvoudige, voordelige printer
● Eén knop: Aan/uit.
● ISO-snelheid 7 ppm in zwart/4 ppm in

U kunt direct aan de slag dankzij de eenvoudige installatie en bediening.

kleur
● Energy Star®-gekwalificeerd
● USB
● 4 HP inktkleuren, optionele XL

in zwart en 2 maal zoveel in kleur.1

● Geen wachttijd – direct uit de doos in enkele minuten te installeren.
● Met deze eenvoudig te installeren en te bedienen printer werkt u probleemloos.
● Vertrouw op HP Deskjet - 's werelds nummer 1 printermerk.2
● Start nog sneller op HP pc's met Windows® 8.

Het compacte ontwerp neemt weinig ruimte in.
● Deze compacte, ruimtebesparende printer past vrijwel overal.
● Plaats hem onder handbereik op uw bureau of juist uit de weg, op een plank of schap.
● Energie – en geld – besparen met deze ENERGY STAR®-gekwalificeerde printer.

HP Deskjet 1010 printer

Technische specificaties
Functies

Afdrukken

Meegeleverd in de doos

Printsnelheid

Tot 20 ppm concept zwart (A4); Tot 16 ppm concept in kleur (A4)
Na de eerste pagina of na de eerste set ISO-testpagina's. Kijk voor meer
informatie op hp.com/go/printerclaims

CX015B: HP Deskjet 1010 printer; HP 301 zwarte inktcartridge; HP 301
drie-kleuren inktcartridge; voeding; netsnoer; cd-rom met software;
installatiehandleiding

Supplies

Printresolutie

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

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printgebied

Printmarges: Boven: 1,5 mm; Onder: 14,5 mm; Links: 3,2 mm; Rechts:
3,2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied

CH561EE HP 301 originele zwarte inktcartridge ca 190 pagina's
CH562EE HP 301 originele drie-kleuren inktcartridge ca165 pagina's
CH563EE HP 301XL originele high-capacity zwarte inktcartridge ca480
pagina's
CH564EE HP 301XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge
ca330 pagina's
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/pageyield of de verpakking

Printertalen

HP PCL3 GUI
Printen zonder witranden: Nee; HP ePrint-ondersteuning: Nee

Afmetingen printer (B x D x H)

Printmogelijkheden

Minimum: 423 x 509 x 254 mm; maximum: 423 x 509 x 254 mm (met
in- en uitvoerlade geopend en extensie uitgetrokken)

Aantal printcartridges

2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)

Afmetingen verpakking (B x D x H)

457 x 158 x 262 mm

Maandelijks printvolume

1000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 50 tot 200

Gewicht printer

2 kg

Automatische papierherkenning

Nee

Gewicht verpakking

3,11 kg

Interface mogelijkheden

Standaard Hi-Speed USB 2.0

Omgevingscondities

Netwerkmogelijkheden

Nee

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

Geheugen

Standaard Geïntegreerd geheugen; maximum Geïntegreerd geheugen

Gegevensopslag

Mediatypen

Papier (brochure, inkjet, gewoon), fotopapier, enveloppen, etiketten,
kaarten (wenskaarten)

Temperatuur: -40 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: 15 tot 80% rel
(niet-condenserend)

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6,3 B(A); Geluidsdruk: 50 dB(A)

Mediaformaten

ondersteund A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250
mm); DL-envelop (110 x 220 mm)

Voeding

Mediaverwerking

Uitvoercapaciteit: Tot 25 vel
Dubbelzijdig printen: Geen (niet ondersteund)

vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
verbruik: Max 10 Watt, 10 Watt (tijdens afdrukken), 1,6 Watt (standby),
0,8 Watt (slaapstand), 0,2 Watt (uit)
type voeding: Extern

Papiergewicht

ondersteund: Lade 1: A4: 60 tot 90 gr/m²; HP enveloppen: 75 tot 90
gr/m²; HP kaarten: tot 200 gr/m²; HP 10 x 15 cm fotopapier: tot 300
gr/m²; Aanbevolen: 75 gr/m²

Certificaten

Compatibele besturingssystemen

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* of hoger
(alleen 32-bits); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47 Part 15 klasse B; ICES-003, Ed. 4 klasse B; GOST (Rusland)
ENERGY STAR-gekwalificeerd: Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 8 of 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 v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel®
Core™-processor; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd-drive of internet;
USB

Garantie

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

Service en support

UG059E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende dag voor
één-functie printers en scanners
UG184E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor één-functie
printers en scanners. (UG059E: Alleen in Oostenrijk, België,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië,
Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije.
UG184E: Alle landen van EMEA).

Voetnoten

1 Originele high-capacity HP 301XL inktcartridges zijn niet inbegrepen, maar moeten apart worden aangeschaft; lagere kosten dan originele HP 301 standaard inktcartridges, 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); 2 Gebaseerd op IDC’s Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2012 Q4. Leveringen voor inkjet
één-functie printers en multifunctionele printers, inclusief productie-units.

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.
4AA4-7205NLE, Juli 2015

