Datasheet

HP Officejet 4630 e-All-in-One
printer
Verhoog de productiviteit in uw thuiskantoor en onderweg
met de krachtige prestaties van deze e-All-in-One.

Voer projecten in uw thuiskantoor
snel en gemakkelijk uit met deze
krachtige draadloze e-All-in-One.
Druk thuis of vanaf een mobiel
apparaat professionele foto's en
dubbelzijdige documenten af en
scan, kopieer of fax automatisch
meerbladige documenten.

Druk af, scan, kopieer en fax met deze productieve e-All-in-One met ingebouwde
documentinvoer.
● Gebruik de ingebouwde documentinvoer voor 35 pagina's om stapels papier

automatisch te faxen, te scannen of te kopiëren.

● De resultaten zijn professioneel: randloze foto's van studiokwaliteit en heldere,

laserscherpe documenten.

● Bespaar papier en tijd met automatisch dubbelzijdig printen/kopiëren.
● Ontvang nieuws, plezier en meer rechtstreeks op uw printer met HP Printables.2

Druk precies af zoals u dat wilt – vanaf uw smartphone, tablet of pc.1
● Druk thuis of onderweg draadloos af vanaf uw mobiele apparaten.1

Voornaamste kenmerken

● Druk draadloos af – ook zonder draadloos netwerk.3

● Afdruksnelheid ISO: Tot 8,8 ppm in
zwart, ISO (A4); tot 5,2 ppm in kleur, ISO
(A4)
● Papierverwerking: Automatische
documentinvoer voor 35 pagina's (ADF),
automatisch dubbelzijdig
● Faxfunctionaliteit: Ja

● Beheer de e-All-in-One vanaf uw smartphone of tablet met de HP All-in-One Remote

● Afdrukvolume: 1000 pagina's

app.4

● Eenvoudig te installeren en te gebruiken dankzij de automatische draadloze verbinding.5

Houd controle over de kosten en bespaar zonder concessies aan de prestaties, door
voordelig af te drukken en te kopiëren.
● Kies optionele high-capacity XL-inktcartridges en handige HP combo-packs om meer af

te drukken en te kopiëren voor minder.6

● Print en kopieer tekst van laserkwaliteit en schitterende kleurenafbeeldingen met

voordelige HP inktcartridges.

● Bespaar stroom en geld – deze ENERGY STAR ®-gekwalificeerde e-All-in-One voldoet

aan strenge richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

HP Officejet 4630 e-All-in-One printer

Technische specificaties
Functies

Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen

Printsnelheid

Tot 21 ppm concept zwart (A4); Tot 17 ppm concept in kleur (A4);
Tot 8,8 ppm ISO zwart (A4); Tot 5,2 ppm ISO kleur (A4)

Printresolutie

Tot 1200 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) in kleur

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printgebied

Afdrukmarges: Boven: 3 mm; Onder: 12,7 mm; Links: 3 mm; Rechts: 3 mm;
Maximaal bedrukbaar gebied: 209,9 x 349,6 mm

Printertalen

HP PCL3 GUI

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja (tot 210 x 297 mm)

Aantal printcartridges

2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)

Mobiele printcapaciteit

Biedt wireless direct en lokale WiFi-connectiviteit om mobiel af te drukken via
HP ePrint, Apple Airprint™ en andere oplossingen. Ondersteunt afdrukken
vanaf de meeste smartphones en tablets met de volgende
besturingssystemen: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows
RT.

Meegeleverd in de doos

B4L03B: HP Officejet 4630 e-All-in-One; HP 301 zwarte inktcartridge; HP 301
drie-kleuren inktcartridge; netsnoer; telefoonsnoer; USB-kabel; cd-rom met
software; installatiegids

Supplies

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
CHP710 HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
CR340EE HP 301 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack 190
pagina's 165 pagina's
Q6593A HP Professional inkjetpapier, mat, 200 vel, A4/210 x 297 mm
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies of de verpakking

Compatibele besturingssystemen

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

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 8, 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 233-MHz compatibele processor, 750 MB vrije
schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet
Explorer 6
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

Maandelijks afdrukvolume

1000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 150 tot 600
(printen); 20 tot 100 (scannen)

Automatische papierherkenning

Ja

Processorsnelheid

360 MHz

Scherm

5 cm hi-res monochroom LCD

Multitasking wordt ondersteund

Nee

Draadloze mogelijkheden

Ja

Inbegrepen software

HP printersoftware, HP Update, online supplies kopen, HP Photo Creations

Interface mogelijkheden

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

Afmetingen printer (b x d x h)

Minimum: 445 x 331 x 188 mm; Maximum: 446 x 548 x 189 mm

Netwerkmogelijkheden

Ingebouwd wireless 802.11b/g/n

Afmetingen verpakking (b x d x h)

491 x 225 x 393 mm

Mobiel apparaatbeheer

HP Printer Control App scant rechtstreeks naar een mobiel apparaat,
controleert de suppliesstatus en stuurt scans naar de cloud en e-mail. Wordt
ondersteund door Apple® iPhone® of iPad® en mobiele apparaten met Android.

Gewicht printer

6,22 kg

Gewicht met verpakking

7,56 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 40 ºC, Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve
luchtvochtigheid

Gegevensopslag

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

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A); Geluidsdrukemissie: 49,1 dB(A) (printen in
conceptmodus)

Voeding

Vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Verbruik: Max 15 Watt, 12,5 Watt (tijdens afdrukken), 3,2 Watt (standby), 0,7
Watt (slaapstand), 0,2 Watt (standby/uit)
Type voedingsmodule: Intern

Weboplossingen

HP Printables, een collectie afdrukbaar materiaal dat met geplande levering of
on demand beschikbaar is; Scannen naar e-mail

Geheugen

Standaard 64 MB DDR1; Maximum 64 MB DDR1

Kopieerinstellingen

Stand-alone kopiëren: Werkelijk formaat; Inpassen op pagina; Andere
formaten; ID-kaart kopiëren; Dubbelzijdig; Maximum aantal kopieën: 20
kopieën; Kopieerresolutie, tekst en afbeeldingen in kleur: 600 x 600 dpi; Copier
vergroten/verkleinen: 25 tot 400%

Kopieersnelheid

6 kpm zwart ISO (A4), 4 kpm kleur ISO (A4)

Scannerspecificaties

Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CIS;
Scaninvoermodi: Voorpaneel, HP Unified Desktop Client, SD-kaart, e-mail;
Twain-versie: Versie 1.9; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer):
216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi

Certificaten

CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, Part
15/ICES-003, ed. 4
ENERGY STAR-gekwalificeerd: Ja

Scanbestandsformaten

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF Compressed, PNG

Geproduceerd in China

Maximum mediaformaat: 216 x 297 mm; Maximum mediaformaat: 216 x 356
mm Automatische documentinvoer

Land van herkomst

Te scannen oppervlak

Garantie

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

Bitdiepte/ grijstinten

24-bits/ 256
Ja, kleur

Service en support

Faxen
Faxspecificaties

Faxgeheugen: 99 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 300 x 300 dpi; Snelkiezen:
99 nummers; Faxsnelheid: 33,6 Kbps

Mediatypen

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

Mediaformaten

Ondersteund A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); Speciaal: 76 x 127
tot 216 x 356 mm

UG071E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende dag voor Officejet
printers
UG195E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor Officejet printers.
(UG071E: Alleen in Oostenrijk, Baltische landen, België, Denemarken, Finland,
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje,
Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen,
Slowakije. UG195E: Alle landen van EMEA).

Mediaverwerking

Invoercapaciteit: 100 vel; Tot 40 kaarten Kaarten; Tot 30 vel fotopapier
Uitvoercapaciteit: Tot 30 vel, Tot 5 enveloppen
Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)
Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel

Papiergewicht

Ondersteund: Lade 1: 75 tot 250 gr/m²; Aanbevolen: A4: 75 tot 90 gr/m²; HP
enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; HP kaarten: tot 200 gr/m²; HP 10 x 15 cm
fotopapier: tot 250 gr/m²

Voetnoten

1 Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de

afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via 2,4-GHz routers. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP
ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer
informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2 Een wireless access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Voor service is registratie vereist. Beschikbaarheid varieert per land/taal, is afhankelijk van
overeenkomsten en vereist een firmwareupgrade. HP Printables zijn niet op alle printermodellen beschikbaar en niet alle apps kunnen worden ingesteld voor automatische levering. Kijk voor meer informatie op hpconnected.com; 3 Voor het
gebruik van HP Wireless Direct kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/wirelessprinting. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer.; 4 De HP All-in-One Remote
app moet afzonderlijk worden gedownload naar uw smartphone of tablet. Voor mobiel gebruik zijn een wireless access point en een internetverbinding nodig. Beschikbare functionaliteit van de app varieert per mobiel besturingssysteem.
Om te scannen/kopiëren moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding met de printer nodig. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/mobileapps; 5 HP Auto Wireless Connect is niet voor alle systeemconfiguraties beschikbaar. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is
alleen mogelijk via 2,4-GHz routers. Meer informatie over compatibiliteit is beschikbaar op hp.com/go/autowirelessconnect; 6 Originele high-capacity HP 301XL inktcartridges zijn niet inbegrepen, maar moeten apart worden aangeschaft).
Paginakostenvergelijking op basis van de geschatte verkoopadviesprijs van standaard originele HP 301 inktcartridges. Werkelijke prijzen kunnen afwijken.
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