
HP Deskjet 2720e All-in-One printer
(26K67B)

Overzicht
Alles wat je nodig hebt: eenvoudige installatie met de HP
Smart-app,[1] het gemak van draadloos[2] en besparing op
inkt.[7]

Alle handige basisfuncties. Printen, scannen en kopiëren,
eenvoudige installatie met de HP Smart-app[1] en het gemak
van draadloos.[2] Kies voor HP+ en krijg 6 maanden Instant
Ink[3] en 1 extra jaar HP garantie bij exclusief gebruik van
originele HP inkt.[4]

Eenvoudige installatie. Eenvoudig
printen.

Ga snel aan de slag met een eenvoudige
stap-voor-stap installatie, via de HP
Smart-app.[1]

Nooit meer zonder inkt met Instant
Ink[6]

Zit nooit meer zonder inkt.[6] En profiteer
van handige vervanging van inktcartridges
inclusief bezorging.

Het gemak van draadloos[2]

Profiteer van een beter bereik en snellere,
betrouwbaardere verbindingen met dual-
band Wi-Fi® dat zichzelf opnieuw instelt.
[2]

HP+: Slim printen is nu een feit

Een HP+ printer die verbonden is met de
cloud is slimmer. Hij houdt zichzelf up-to-
date en is altijd gebruiksklaar.[10]



Functies

Simpele installatie[1] Betrouwbare verbinding[2]

Printen vanaf je smartphone is nu nog
gemakkelijker[1]

Geweldige scanmogelijkheden, nu vanaf je
smartphone[1]

Kies voor een printer zonder toeters en bellen HP+, het slimme printsysteem dat verbonden is
met de cloud[8]

[1] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er
zijn verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Een abonnement is mogelijk vereist; een
abonnement is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hpsmart.com.
Internettoegang is vereist en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP
account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de appstores.
Faxfunctionaliteit is enkel bedoeld voor het versturen van een fax. Na 2 jaar zijn er maandelijkse kosten van
toepassing als je de geavanceerde functies met HP Smart Advance wilt blijven gebruiken. HP Smart Advance
is niet beschikbaar in alle landen. Kijk voor meer informatie op http://www.hpsmart.com.

[2] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
Ondersteuning voor zowel 5,0 GHz als 2,4 GHz met tot 12 niet-overlappende kanalen versus 3 niet-
overlappende kanalen voor alleen 2,4 GHz. Ondersteuning voor 5,0 GHz (tot 150 mbps) versus 2,4 GHz (tot
72,2 mbps). Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft.

[3] Mobiel apparaat moet Bluetooth v4.2+ ondersteunen en ingeschakeld zijn. Een mobiele app zoals HP ePrint
of HP Smart moet worden geïnstalleerd en moet geopend zijn om te printen. Mobiel apparaat moet zich binnen
1,52 m (5 ft) van de printer bevinden. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth
is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP in licentie wordt gebruikt.

[4] Gebaseerd op het verbruik in het plan, internetverbinding met geschikte HP printer, geldige betaalmethode,
e-mailadres en bezorgdiensten in je regio.

[6] Je kunt je plan altijd online aanpassen of opzeggen. Als je je HP Instant Ink plan opzegt, kun je weer
originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Upgrades van het plan treden direct in werking en de
kosten worden met terugwerkende kracht of tijdens de volgende factureringsperiode in rekening gebracht,
afhankelijk van de keuze van de gebruiker. Downgrades en opzeggingen van het plan treden in werking na de
laatste dag van de huidige factureringsperiode. Kijk voor meer informatie op
instantink.hpconnected.com/terms.

[7] Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP
cartridges is momenteel in meer dan 60 landen en regio's in Azië, Afrika, Europa, Noord- en Zuid-Amerika
beschikbaar via het HP Planet Partners-programma. Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk
voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle. 

[8] Maakt gebruik van technologie in het HP+ systeem en vergeleken met HP standaard printers voor
consumenten zonder HP+. HP+ printers zijn altijd paraat met verbeterde connectiviteit door gebruik van Smart
Driver- en Print/Scan Doctor-technologie, veiliger met Smart Security-technologie, productiever door HP
Smart Advance-functies die voor 2 jaar zijn inbegrepen. Daarnaast zijn ze duurzamer vanwege hun deelname
aan het Forest First-programma om ontbossing tegen te gaan. 



[10] HP, het WNF en de Arbor Day Foundation werken middels een groot aantal verschillende projecten samen
aan het beheer, het herstel en de bescherming van bossen over de hele wereld. Met HP+ wordt elke afdruk,
ongeacht het papiermerk, gecompenseerd via het Forest Positive Framework van HP om de risico's van
ontbossing tegen te gaan. HP merkpapier wordt alleen gewonnen uit gecertificeerde duurzaam beheerde
bossen of gerecycled materiaal. Voor andere papiermerken investeert HP in projecten voor het herstel, de
bescherming of het beheer van bossen in belangrijke regio's zoals Brazilië ter compensatie van papier dat door
HP+ klanten wordt gebruikt en dat mogelijk niet op verantwoorde wijze is verkregen. Kijk voor meer informatie
op http://www.hp.com/forestfirst.



Specificaties

Printkwaliteit zwart (optimaal) Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd (bij printen vanaf een computer)

Printkwaliteit, kleur
(presentatie)

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

Printsnelheid zwart (ISO, A4) Tot 7,5 ppm

Printsnelheid in kleur (ISO) Tot 5,5 ppm

Printsnelheid Printsnelheden tot 7,5 ppm (zwart), 5,5 ppm (kleur)

Functies Printen, kopiëren, scannen

Dubbelzijdig printen Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Printvolume (per maand, A4) Tot 1000 pagina's

Printvolume (per maand,
letter) Up to 1000 pages

Intelligente
faxsoftwarefuncties

Optie om bestanden/foto's van je smartphone toe te voegen;
Camerascan of printerscanner; Optie om gemakkelijk een voorblad
toe te voegen en het voorbladsjabloon op te slaan; Toegang tot de
faxgeschiedenis om alle verzonden faxen en concepten te zien;
Mogelijkheid om faxen vanuit de geschiedenis te bewerken en
opnieuw te versturen; Gemakkelijk printen van een faxbevestiging

Vervangende cartridges

HP 305 originele zwarte inktcartridge (opbrengst van ca. 120
pagina's) 3YM61AE; HP 305XL originele zwarte high-capacity
inktcartridge (opbrengst van ca. 240 pagina's) 3YM62AE; HP 305
originele drie-kleuren inktcartridge (opbrengst van ca. 100 pagina's)
3YM60AE; HP 305XL originele high-capacity inktcartridge (opbrengst
van ca. 200 pagina's) 3YM63AE. De werkelijke opbrengst varieert
sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere
factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies[4]

Supplieskenmerk Geschikt voor HP Instant Ink

Interfaces, standaard 1 draadloos 802.11a/b/g/n met Bluetooth® 4.2; 1 Hi-Speed USB 2.0

Modem Geen

Netwerkfuncties Ja, ingebouwde Wi-Fi 802.11a/b/g/n met Bluetooth® 4.2

Draadloze functie Ja

Mobiel afdrukken mogelijk Apple AirPrint™; Chrome OS; HP Smart-app; Mopria-gecertificeerd

Meegeleverde software HP printersoftware, online beschikbaar

Compatibele
besturingssystemen

Windows 11; Windows 10; Windows 7; Mac OS 10.12 Sierra; macOS
10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Chrome
OS

Specificaties van het
duurzaamheidseffect Geen

Standaardfuncties voor
digitaal verzenden Nee

Faxen Ja, mobiele fax (alleen versturen)

Indeling scanbestand JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Scaninvoermodi Scannen van frontpaneel

Scantechnologie Contact Image Sensor (CIS)



Type scanner Flatbed

Scherm ICON LCD Display

Minimum afmetingen (b x d x
h) 425 x 304 x 154 mm

Minimum afmetingen (b x d x
h) 16.7 x 11.97 x 6.06 in

Gewicht 3,42 kg

Gewicht 7.55 lb

Stroomverbruik
2,5 watt (standby); 1,1 watt (slaapstand); 0,15 watt (uit); 0,15 watt
(auto uit)[2]

Type voeding Interne

Inhoud van de doos

HP Deskjet 2720e all-in-one printer; HP 305 zwarte setup-cartridge;
HP 305 drie-kleuren setup-cartridge; Flyer met regelgeving;
Installatiegids; Naslaggids; Netsnoer. Kijk voor meer informatie over
inktvolumes en paginaopbrengst op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies[7]

Fabrieksgarantie
Tot 2 jaar HP garantie. 24 uur per dag, 7 dagen per week support via
het internet; Telefonische ondersteuning tijdens kantooruren binnen
de garantieperiode.[11]



Aanvullende specificaties

Aanbevolen aantal pagina's
per maand 50 tot 100

Aanbevolen aantal scans per
maand, noot

Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande
pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.

Aanbevolen bereik
bedrijfstemperatuur 15 tot 30°C

Aanbevolen
luchtvochtigheidsbereik in
bedrijf

20 tot 80% rel (niet-condenserend)

Aanbevolen systeemvereisten
voor Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big
Sur;

Aantal gebruikers 1-3 mensen

Aantal lagen op pallet 6

Aantal papierladen, maximum 1

Aantal printercartridges 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)

Aanvullende informatie over
HP http://www.hp.com

Aanvullende informatie over
HP in de landen http://www.hp.com/nl

Adapter transparante
materialen (ondersteund) Nee

Afmetingen met lades
omhoog (b x d x h) 425,2 x 546,6 x 250 mm

Afmetingen pallet (b x d x h) 1200 x 1000 x 2261 mm

Afmetingen verpakking (b x d
x h) 475 x 191 x 354 mm

Afmetingen verpakking (b x d
x h) 18.70 x 7.52 x 13.94 in

Akoestische emissie (tijdens
het kopiëren) 6,1 B(A)

Akoestische stroomemissie
(tijdens het printen) 6,2 B(A)

Automatisch fax verkleinen
ondersteund Nee

Automatische
nummerherhaling fax Nee

Automatische papiersensor Nee

Bedieningspaneel
Lcd-scherm met iconen, 7 knoppen (Aan/uit, Annuleren, Hervatten,
Wifi, Info, Kleurenkopie en Zwart-wit kopie) en 5 ledindicatoren
(Aan/uit, Inktniveau, Hervatten, Wifi en Info)

Bedrijfshoogte Up to 10,000 ft

Bedrijfshoogte Tot 3000 m

Bitdiepte 24-bits

Bovenmarge (A4) 3 mm



Cameratelefoon ondersteund Nee

Capaciteit automatische
documentinvoer Nee

Compatibele
netwerkbesturingssystemen

Windows 11; Windows 10; Windows 7; Mac OS 10.12 Sierra; macOS
10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina;
Chrome OS

Datasheet foto 1 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07019751.png

Datasheet foto 2 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07019742.png

Doelgroep en printvolume Teams tot 3 gebruikers; Print tot 100 pagina's per maand

Draadloze technologie Bluetooth® 4.2; 802.11b/g/n/a; Wi-Fi®

Dynamische beveiliging Printer met dynamische beveiliging

Eerste pagina verschijnt,
kleur (A4, standby) Vanaf 19 seconden

Eerste pagina verschijnt,
kleur (letter, gereed) As fast as 19 sec

Eerste pagina verschijnt,
zwart (A4, gereed) Vanaf 15 seconden

Eerste pagina verschijnt,
zwart (letter, gereed) As fast as 15 sec

Elektromagnetische
compatibiliteit

EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 klasse B, EN 55024:2010 / CISPR
24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, EN 301
489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Envelopinvoer Nee

Fax doorsturen Ja

Faxgeheugen, noot Raadpleeg Mobiele fax in de HP Smart-app

Foto (productfoto, jpg, 70 x
100) Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Functie voor kopiëren in kleur Ja

Functie voor verzenden naar
e-mail Nee

Geheugen 64 MB DDR1; 20 MB flash

Geheugenslots Geen

Geluidsdrukemissie 48 dB(A)

Geografische
beschikbaarheid EMEA

Gewicht inclusief verpakking 10.1 lb

Gewicht inclusief verpakking 4,58 kg

Gewicht pallet 351 kg

Gewicht pallet 773 lb

Hoeveelheid per pallet 72

Instant Ink Geschikt voor HP Instant Ink

Interne opslag Nee



Invoercapaciteit Tot 60 vel

Kabel inbegrepen Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft

Kartonnen dozen per laag 12

Kleur of zwart Kleur

Kopieerapparaatinstellingen Automatisch vergroten

Kopieerinstellingen voor
verkleinen/vergroten Via HP Smart app

Kopieerresolutie (tekst en
afbeeldingen in kleur) Tot 300 x 300 dpi

Kopieerresolutie (zwarte tekst) Tot 300 x 300 dpi

Kopieersnelheid in kleur (ISO) 3 kpm

Kopieersnelheid in zwart
(ISO) 6 kpm

Kopieën, maximum 9 kopieën

Land van herkomst Geproduceerd in China

Linkermarge (A4) 3 mm

Luchtvochtigheid, bij opslag 5 tot 90% rel (niet-condenserend)

Luchtvochtigheidsbereik 15 tot 80% RV (niet-condenserend)

Mac-compatibel Ja

Maximaal printgebied 215 x 355 mm

Maximale invoercapaciteit (4 x
6 foto) Tot 20 vel

Maximale invoercapaciteit
(foto's van 10 x 15 cm) Tot 20 vel

Maximale invoercapaciteit
(fotopapier) Tot 20 vel

Maximale invoercapaciteit
(labels) Tot 10 vellen

Maximale invoercapaciteit
(vellen) Tot 60 vel

Maximale uitvoercapaciteit
(enveloppen) Tot 5 enveloppen

Maximale uitvoercapaciteit
(fotopapier) Tot 20 vel

Maximale uitvoercapaciteit
(kaarten) Tot 20 kaarten

Maximale uitvoercapaciteit
(labels) Tot 10 vellen

Maximale uitvoercapaciteit
(vellen) Tot 25 vel

Maximum afmetingen (b x d x
h) 425 x 546 x 250 mm (uitvoerverlengstuk volledig uitgeschoven)

Maximum afmetingen (b x d x
h) 16.7 x 21.5 x 9.8 inch (Output Extension fully out)



Maximum invoercapaciteit
(enveloppen) Tot 5 enveloppen

Maximumgeheugen 64 MB DDR1; 20 MB flash

Maximuminvoercapaciteit
(kaarten) Tot 20 kaarten

Mediaformaten, afwijkend 3 x 5 to 8.5 x 14 in

Mediaformaten, afwijkend 89 x 127 tot 215 x 279 mm

Mediagewicht, aanbevolen 75 gr/m²

Mediagewicht, aanbevolen 20 lb

Mediagewicht, ondersteund 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

Mediagewicht, ondersteund Letter: 16 to 32 lb; HP envelopes: 20 to 24 lb; HP cards: up to 110 lb;
HP 4 x 6 inch photo paper: up to 145 lb

Minimale systeemvereisten
voor Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big
Sur; 2 GB vrije schijfruimte; Internet is vereist

Minimum systeemeisen Windows 10, 7: 32-/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte,
internetverbinding, Internet Explorer

Multitasking wordt
ondersteund Nee

Nauwkeurigheid verticale
uitlijning +/- 0.00167 in

Nauwkeurigheid verticale
uitlijning ± 0,042 mm

Niveaus grijswaarden 256

Ondermarge (A4) 12,7 mm

Ondersteunde
fotoproefdrukvellen Nee

Ondersteunde mediaformaten A4; B5; A6; DL-envelop

Ondersteunde mediaformaten Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes

Ondersteunde
mediaformaten, sleutel 10 x 15 cm; A4; Enveloppen

Ondersteunde
mediaformaten, sleutel 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes

Ondersteuning voor apart
telefoonsignaal Nee

Opmerking aanbevolen aantal
pagina's per maand

Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal pagina's per
maand binnen het opgegeven bereik te houden, op basis van factoren
zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen.

Opmerking afdrukvolume
Het printvolume is het aanbevolen maximum aantal pagina's per
maand. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in
vergelijking met andere HP Color InkJet-apparaten

Opmerking kopieersnelheid Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de
industrie gangbare testmethoden.

Opslag, hoogte 4500 m

Opslag, hoogte 15,000 ft

Opslagapparaat en directe
printondersteuning Storage-apparaten niet ondersteund



Opties voor service en
ondersteuning

Bescherm uw investering – HP Total Care biedt een scala aan
uitgebreide garanties en services, kijk op http://www.hp.com/support

Paginaopbrengst (setup-
cartridges) ca. 100 pagina's zwart, 50 pagina's drie-kleuren

Palletafmetingen AMS: 48 x 40 x 89.01 in; EMEA: 47 x 39.37 x 89.02 in; AP: 48 x 40
x 75.08 in

Papierladen, standaard 1

Papierverwerking invoer,
standaard Invoerlade voor 60 vel

Papierverwerking uitvoer,
standaard Uitvoerlade voor 25 vel

Printen videoacties
ondersteund Nee

Printen zonder witranden Nee

Printerbeheer Nee

Printerstuurprogramma's
inbegrepen HP PCL 3-GUI

Printertalen HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Printkleuren Ja

Printkoppen 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)

Printsnelheid kleur (ISO) Tot 5,5 ppm

Printsnelheid kleur (concept,
A4) Tot 16 ppm

Printsnelheid zwart (ISO) Tot 7,5 ppm

Printsnelheid zwart (concept,
A4) Tot 20 ppm

Printsnelheid, kleur
(standaard, 4 x 6 inch foto) As fast as 65 sec

Printtechnologie Ink

Printtechnologie HP thermische inkjet

Processorsnelheid 180 MHz

Productkleur Cement

Productnaam (achterzijde) DeskJet 2700e

Productnaam (primair) DeskJet 2700e

Productnaam (secundair) DeskJet 2700e

Productnaam (voorzijde) DeskJet 2700e

Rechtermarge (A4) 3 mm

Scanformaat, maximum 8.5 x 11.69 in

Scanformaat, maximum 216 x 297 mm

Scannen in kleur Ja

Scanopties (ADF) N.v.t.

Scanresolutie hardware Tot 1200 x 1200 dpi

Scanresolutie, optisch Tot 1200 dpi



Segment (filter) Home

Service- en
ondersteuningsfuncties

Met services, software, oplossingen en support van HP Total Care
om je HP technologie te gebruiken, te beschermen en er optimaal
van te profiteren; Eén jaar technische ondersteuning; Eén jaar
hardwaregarantie; Toegang tot bekroonde 24x7 supportservices via
http://www.hp.com/support; Om nog meer uit je product te halen, kun
je het product aanmelden op http://www.register.hp.com

Specificaties korte
productnaam

HP Deskjet 2720e All-in-One printer, Kleur, Printer voor
Home, Printen, kopiëren, scannen, Draadloos; Geschikt voor HP
Instant Ink; Printen vanaf een telefoon of tablet; Scannen naar pdf

Specificaties lange
productnaam

HP DeskJet 2720e All-in-One printer - printsnelheden tot 7,5 ppm
(zwart) en 5,5 ppm (kleur); Tot 1200 x 1200 dpi in zwart, tot 4800 x
1200 geoptimaliseerd dpi in kleur; Printvolume tot 1000 pagina's per
maand; 1 USB-poort; Klaar voor Instant Ink

Spuitmondjes printkop 328 (zwart), 588 (kleur)

Standaardinvoercapaciteit
(enveloppen) Tot 5

Standaardinvoercapaciteit
(kaarten) Tot 20 kaarten

Standaardinvoercapaciteit
(legal) Up to 60 sheets

Standaardmediaformaten
(dubbelzijdig) N.v.t.

Standaardmediaformaten
(dubbelzijdig,
Brits/Amerikaans)

Not Applicable

Standaarduitvoercapaciteit
(enveloppen) Tot 5 enveloppen

Standaarduitvoercapaciteit
(kaarten) Tot 20 kaarten

Standaarduitvoercapaciteit
(labels) Tot 10 vellen

Standaarduitvoercapaciteit
(legal) Up to 25 sheets

Systeemspecificaties,
aanbevolen

Windows 10, 7: 32-/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte,
internetverbinding, Internet Explorer

TAM-interface faxtelefoon
ondersteund Nee

TEC-nummer (Typical
Electricity Consumption) 0,18 kWh/week

Technologielogo, print 2 Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg

Technologielogo, print 3 Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg

Technologielogo, print 4 Publication logos/WiFi.jpg

Technologielogo, print 5 Publication logos/Mopria.jpg

Technologielogo, print 6 Publication logos/BluetoothLogo.jpg

Technologielogo, print 7 Publication logos/HP_Instant Ink_logo.jpg

Telecomcompatibiliteit
(faxfunctie) EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.2.1:2017

Temperatuurbereik, in bedrijf 5 tot 40°C



Temperatuurbereik, tijdens
opslag -40 tot 60°C

Transparantieadapter Niet ondersteund

Twain-versie Versie 2.1

Type inkt Dye-based (kleur); Pigmentbasis (zwart)

Typen media Gewoon papier, fotopapier, brochurepapier, enveloppen en ander
speciaal inkjetpapier

UNSPSC-code 43212104

Uitvoercapaciteit Tot 25 vel

Uitvoerverwerking voltooid Losse vellen

Veiligheid
IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014
+A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008

Vertraagd verzenden fax Nee

Voeding Ingangsspanning: 220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)

Voornaamste kenmerken Draadloos; Geschikt voor HP Instant Ink; Printen vanaf een telefoon
of tablet; Scannen naar pdf

[2] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het
ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

[4] De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De
werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere
factoren. Kijk voor meer informatie op http://hp.com/go/learnaboutsupplies

[7] Ga voor meer informatie over paginaopbrengst van vervangende cartridges naar
http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Klik op de link ‘Setup supplies’ op dezelfde pagina voor meer informatie
over setup-cartridges.



★ : Aanbevolen

Inkt/toner/papier/printersupplies

Inktsupplies

HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies
HP 305 originele drie-kleuren / zwarte inktcartridge, 2-pack 6ZD17AE  

HP 305 originele drie-kleuren inktcartridge 3YM60AE  

HP 305 originele zwarte inktcartridge 3YM61AE  

HP 305XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge 3YM63AE  

HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge 3YM62AE  

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet
HP mat fotopapier - 25 vellen/10 x 15 cm 7HF70A  



★ : Aanbevolen

Services

HP Care Pack services

Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten
HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor
multifunctionele printers UG062E  

HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele
printers UG187E  

Disclaimer — Copyright

© Copyright 2022 HP 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.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (be-nl) – Jun 23, 2022 1:52 PM UTC+0000


