Datasheet

HP Officejet 7612 breedformaat
e-All-in-One
Presenteer uw bedrijf zoals u dat wilt met
voordelige, veelzijdige grootformaatafdrukken.
Doe meer met deze
voordelige, betrouwbare HP
e-All-in-One. Print
professioneel
marketingmateriaal van
briefkaartformaat tot A3+.
Maximale productiviteit:
scannen, kopiëren en faxen,
draadloze netwerkinterface
en handige mobiele
printmogelijkheden.
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Presenteer uw bedrijf met een veelzijdige breedformaat printer waarmee u ook kunt kopiëren,
scannen en faxen.
● Print in opvallende kleuren op formaten van briefkaart tot A3+ en gebruik de veelzijdige, handige
kopieer-, scan- en faxfuncties.
● 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 vier met afzonderlijke inktcartridges – optionele high-capacity XL-inktcartridges voor
gebruikers die frequent printen.5

U doet meer en bespaart tijd met functies die de productiviteit verhogen.
● Scan grote documenten tot A3-formaat in één scangang met deze bijzonder compacte e-All-in-One.
● Grote jobs worden zonder toezicht uitgevoerd dankzij de automatische documentinvoer en de
papierlade voor 250 vel.

Afdruksnelheid: Tot 15 ppm in zwart, ISO (A4); tot 8 ppm in
kleur, ISO (A4)
Papierverwerking: Automatisch dubbelzijdig afdrukken tot
A3
Afdrukvolume: 12.000 pagina's (A4)
AMPV: 200 tot 800 pagina's (afdrukken)

● Vereenvoudig workflows – rechtstreeks toegang tot business apps vanaf het handige,
gebruiksvriendelijke touchscreendisplay.6
● Deze e-All-in-One met een maandelijks printvolume van 800 pagina's print probleemloos.

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
● Print, zonder netwerk, vanaf draadloze mobiele apparaten met Wireless Direct Printing.7
● Sluit deze veelzijdige printer aan op uw Ethernet-netwerk en deel hem met andere
werkgroepgebruikers.

Bespaar energie zonder in te leveren op prestaties.
● Bespaar energie zonder prestatieverlies – dit apparaat heeft een ENERGY STAR® 2.0-kwalificatie en
een EPEAT® Bronze-kwalificatie.
● Bespaar tot 50% op de papierkosten met een automatische duplexmodule.
● Werk milieuvriendelijker: originele HP tonercartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP
Planet Partners.8
● Verbruik tot 40% minder stroom door de e-All-in-One aan en uit te zetten met Schedule On en
Schedule Off.9
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Technische specificaties
Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Functies

Printen, kopiëren, scannen, faxen, web

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

Standaard interfacemogelijkheden

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 USB-hostpoort; 2 RJ-11 fax

Draadloze mogelijkheden

Ja, ingebouwd WiFi 802.11 b/g/n; Wireless Direct Printing

Mobiele printcapaciteit

Apple AirPrint, HP ePrint; Wireless Direct Printing

mediaverwerking

Invoercapaciteit: 250 vel; Tot 80 kaarten Kaarten; Tot 60 vel fotopapier
Uitvoercapaciteit: Tot 75 vel
Dubbelzijdig printen: Automatisch

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

Printertalen

HP PCL3 GUI, HP PCL3 Enhanced

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja (tot A3+); Ondersteuning voor direct printen: Wireless
Direct Printing; Afdrukken via USB

Printgebied

Meegeleverd in de doos

G1X85A HP Officejet 7612 e-All-in-One; Printkopmodule; HP 932 zwarte Officejet
inktcartridge (ca 400 pagina's); HP 933 cyaan Officejet inktcartridge; HP 933
magenta Officejet inktcartridge; HP 933 gele Officejet inktcartridge: gezamenlijke
opbrengst (ca 330 pagina's); HP duplexmodule; Winkelkaart; Netsnoer; Cd-rom;
Installatieposter; Installatiegids. [De gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC
24711 of HP testmethode bij continu afdrukken. De werkelijke opbrengst kan
variëren, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren.
Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Supplies

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
Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op
www.hp.com/go/learnaboutsupplies of de verpakking

Inbegrepen software

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

HP printersoftware; Bing Bar voor HP (bevat HP Smart Print); Help voor HP Officejet
7610 serie; Productverbeteringsonderzoek voor HP Officejet 7610 serie; HP
Update; Online supplies kopen; HP Photo Creations

mediagewicht

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

34 tot 250 gr/m²; HP Premium Plus fotopapier (300 gr/m²) wordt ondersteund
Aanbevolen mediagewicht: 60 tot 105 gr/m²

mediatypen

Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen; brochurepapier, kaarten (
systeemkaarten, wenskaarten)

Geheugen

256 MB

mediaformaten

Capaciteit automatische
documentinvoer

Standaard, 35 vel

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Systeemkaart A4; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm;
Envelop C5; Envelop C6; DL-envelop;; afwijkend OR afwijkende formaten: 76 x 127
tot 330 x 1118 mm (afwijkende formaten alleen ondersteund op Mac)

Kopieerinstellingen

Kopieën; Formaat; Kwaliteit; Lichter/donkerder; Papierformaat; Formaat wijzigen;
Papiertype; Dubbelzijdig; ID kopiëren, Sorteren; Margeverschuiving; Verbetering;
Bijsnijden; Kopievoorbeeld; Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën:
Kopieerresolutie: Tot 600 x 1200 dpi

Afmetingen printer (B x D x H)

617 x 505,1 x 297 mm

Afmetingen verpakking (B x D x H)

700 x 500 x 610 mm

Gewicht printer

17,6 kg

Gewicht verpakking

22,9 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 80% rel

Gegevensopslag

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

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6,4 B(A); Geluidsdruk: 55 dB(A)

Voeding

vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
verbruik: 27,7 Watt (tijdens printen); 20,87 Watt (tijdens kopiëren); 4,57 Watt
(standby); 1,89 Watt (slaapstand); 0,31 Watt (handmatig uit); 0,31 Watt (auto uit)

certificaten

CISPR 22: 2005 +A1: 2005/EN 55022: 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

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

UG070E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende dag voor Officejet
printers
UG194E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor Officejet printers.
(UG070E: alleen in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland,
Groot-Brittannië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije UG194E: alle
landen van EMEA).

Kopieersnelheid

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

Scannerspecificaties

Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CIS;
Invoermodi voor scannen: Scannen: Softwaredriver (Windows/Mac OS),
frontpaneel, TWAIN, WIA-gebaseerde software; Kopiëren: Softwaredriver
(Windows/Mac OS), frontpaneel, TWAIN, WIA-gebaseerde software; Scanlets:
scannen naar geheugenkaart, naar e-mail, naar pc, naar PDF; Twain-versie: Versie
1.9; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 297 x 432 mm; Optische
scanresolutie: Tot 1200 dpi

Bitdiepte/ grijstinten

24-bits/ 256

Te scannen oppervlak

maximum mediaformaat: 297 x 432 mm; maximum mediaformaat: 216 x 356 mm
Automatische documentinvoer

digitale verzending

Standaard: Scannen naar PC; Scannen naar geheugenapparaat; Scannen naar
e-mail

Bestandsformaat voor scannen

Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf), Tekst (.txt),
TIFF (.tif)

Faxen

Ja, kleur

Faxspecificaties

Faxgeheugen: 100 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196
dpi, 256 grijstinten; snelkiezen: 110 nummers

Bedieningspaneel

6,75-cm touchscreen bedieningspaneel met grafisch kleurendisplay (CGD);
LED-indicatielampje (WiFi-indicator); 6 knoppen: (home, links, rechts, terug, help,
annuleren)

Compatibele besturingssystemen

Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows Vista
(32-bits en 64-bits), Windows XP (32-bits) SP3 en hoger; Mac OS X v10.6, OS X
Lion, OS X Mountain Lion; Linux (kijk voor meer informatie op
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 8, Windows 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2
GB vrije schijfruimte, Microsoft 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, Microsoft Internet Explorer, cd-rom/dvd-drive of internet, USB.
Windows XP SP3 (alleen 32-bits): Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz
compatibele processor, 750 MB schijfruimte, Microsoft Internet Explorer 6,
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; 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 kleurenlaser AiO's onder € 300 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.

6Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor services is registratie vereist. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar.

7Voor het gebruik van HP Wireless Direct kan een app of driver nodig zijn. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.

8Het 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.

9De energiebesparingsberekening gaat ervan uit dat het apparaat 12 uur per weekdag en 48 uur per weekend uitgeschakeld is. Lager stroomverbruik in vergelijking met een gemiddeld dagelijks gebruik, waarbij apparaten 's nachts en in het weekend 'uit' staan.
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