
HP ENVY 6022 All-in-One printer (5SE17B)

Overzicht
Voor iedereen in het gezin. Gemakkelijke installatie,[1], plus
zelfherstellende Wi-Fi™[2] en besparing op inkt.[4,5]

Voor iedereen in het gezin. Voor elk apparaat. Print, scan en kopieer
alledaagse documenten, schoolwerk, foto's en meer. Installatie en
verbinding op elk apparaat[1] en zelfherstellende Wi-Fi™.[2] Laat inkt
bezorgen voor een veel lagere prijs – HP Instant Ink.[3,4,5]

Sluit iedereen aan. In een paar tellen.

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

Bespaar tot 70% op inkt en zit nooit
meer zonder[3,4,5]

Met HP Instant Ink wordt de inkt
automatisch besteld en thuisbezorgd en
bespaar je op je inktkosten.[3,4,5]

Meteen printen. Waar je ook bent.[1]

Print alledaagse documenten vanaf je
smartphone, met de HP Smart-app.[1]



Kenmerken

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 Bespaar tot 70% op inkt[3,4]

[1] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal
op http://hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels.
Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft.

[2] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op
http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

[3] Een plan, een internetverbinding naar een geschikte HP printer, een geldige betaalmethode, een e-mailadres
en levering in je regio zijn vereist.

[4] Aanmelding voor HP Instant Ink moet binnen 7 dagen nadat de printer is geïnstalleerd volgens de door HP
aanbevolen procedure (beschreven in de instructies bij de printer) worden voltooid gebruikmakende van de
meegeleverde HP Instant Ink Ready-inktcartridges. Het aanmaken van een HP Connected- en Instant Ink-
account, een geldige betaalmethode, een e-mailadres en een internetverbinding met de printer zijn vereist. De
proefmaanden starten vanaf de datum van aamelding en geven recht op printen van het aantal pagina's per
maand volgens het gekozen HP Instant Ink plan. Extra pagina's zijn niet inbegrepen en worden aan het einde
van de maand in rekening gebracht op de opgegeven betaalmethode. Tenzij de service binnen de gratis
proefperiode online wordt opgezegd op hpinstantink.com worden de maandelijkse kosten van het bij
aanmelding gekozen plan (2,99 €, 4,99 €, 9,99 € of 19,99 €) plus de kosten voor extra pagina's in rekening
gebracht op de opgegeven betaalmethode. Er kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van de
proefperiode. De proefperiode kan niet worden ingewisseld voor geld, tenzij dit bij wet is vereist. Aanvullende
informatie is beschikbaar tijdens het online aanmeldingsproces en is te vinden op hpinstantink.com.

[5] HP Instant Ink is niet in alle landen beschikbaar. Controleer de beschikbaarheid op hpinstantink.com.

[1] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal
op http://hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels.
Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft.

[2] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op
http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

[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
1,5 meter 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] Aanmelding voor HP Instant Ink moet binnen 7 dagen nadat de printer is geïnstalleerd volgens de door HP
aanbevolen procedure (beschreven in de instructies bij de printer) worden voltooid gebruikmakende van de
meegeleverde HP Instant Ink Ready-inktcartridges. Het aanmaken van een HP Connected- en Instant Ink-
account, een geldige betaalmethode, een e-mailadres en een internetverbinding met de printer zijn vereist. De
proefmaanden starten vanaf de datum van aamelding en geven recht op printen van het aantal pagina's per



maand volgens het gekozen HP Instant Ink plan. Extra pagina's zijn niet inbegrepen en worden aan het einde
van de maand in rekening gebracht op de opgegeven betaalmethode. Tenzij de service binnen de gratis
proefperiode online wordt opgezegd op hpinstantink.com worden de maandelijkse kosten van het bij
aanmelding gekozen plan (2,99 €, 4,99 €, 9,99 € of 19,99 €) plus de kosten voor extra pagina's in rekening
gebracht op de opgegeven betaalmethode. Er kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van de
proefperiode. De proefperiode kan niet worden ingewisseld voor geld, tenzij dit bij wet is vereist. Aanvullende
informatie is beschikbaar tijdens het online aanmeldingsproces en is te vinden op hpinstantink.com.



Specicaties

Printkwaliteit, zwart (presentatie) 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 in zwart (ISO, A4) Tot 10 ppm

Printsnelheid in kleur (ISO) Tot 7 ppm

Functies Afdrukken, kopiëren, scannen, foto's

Dubbelzijdig printen Automatisch (standaard)

Printvolume (per maand, A4) 1000 pagina's

Printvolume (per maand, kwarto) 1000 pagina's[7]

Vervangende cartridges

3YM61AE HP 305 originele zwarte inktcartridge (ca. 120 pagina's);
3YM62AE HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge (ca. 240
pagina's); 3YM64AE HP 307XL originele extra high-capacity zwarte
inktcartridge (ca. 400 pagina's); 3YM60AE HP 305 originele drie-kleuren
inktcartridge (ca. 100 pagina's); 3YM63AE HP 305XL originele high-
capacity drie-kleuren inktcartridge (ca. 200 pagina's). De werkelijke
opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de
geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Supplieskenmerk Geschikt voor HP Instant Ink

Interfaces, standaard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11ac (dual-band)

Netwerkmogelijkheden Ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n

Draadloze mogelijkheden Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n

Mobiele printcapaciteit HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-gecerticeerd

Bijbehorende software HP printersoftware, online beschikbaar

Compatibele besturingssystemen Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra
v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15

Milieu

De HP Envy 6000 All-in-One serie is gemaakt van gerecyclede printers en
andere elektronica, meer dan 20% volgens het gewicht in plastic. Bespaar
tot 50% papier met automatisch dubbelzijdig printen. Originele HP
cartridges zijn ontworpen om gerecycled plastic te gebruiken en daarbij te
voldoen aan HP's veeleisende standaarden voor kwaliteit en
betrouwbaarheid.

Energy Star-gecerticeerd Nee

Scanbestandsformaten RAW, JPG, PDF

Scaninvoermodi Mobiel, HP scansoftware, HP Smart

Scantechnologie CIS

Type scanner Flatbed

Minimumafmetingen (b x d x h) 432,5 x 361,1 x 132,1 mm

Gewicht 5,22 kg



Stroomverbruik 0,10 watt (uit), 4,0 watt (stand-by), 1,70 watt (slaapstand)[3]

Type voedingsbron Geïntegreerde universele voedingsmodule

Inhoud van de doos

HP ENVY 6022 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[8]

Services (Care Pack)

UG187E HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor
multifunctionele printers;UG062E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op
volgende werkdag voor multifunctionele printers;UG235E HP 3 jaar, Care
Pack met retour aan depot voor multifunctionele printers; (UG187E -
beschikbaar in alle EMEA-landen uitgezonderd het Midden-Oosten, de
Adriatische regio, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Slovenië, Turkije, UG062E -
beschikbaar in Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, UG235E - beschikbaar in Adriatische
regio, Afrika, CIS, EEM, Israël, Midden-Oosten, Roemenië, Zuid-Afrika,
Turkije)

Garantie

Eén jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per
product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op
http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP
service- en supportopties in je regio.



Extra specicaties

Aanbevolen aantal pagina's per
maand

100 tot 400

Aanbevolen
luchtvochtigheidsgraad in bedrijf

25 tot 75% rel (niet-condenserend)

Aanbevolen systeemspecicaties
voor Macintosh

MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS
Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15, 2 GB vrije schijfruimte,
internettoegang.

Aanbevolen temperatuur, in bedrijf 15 tot 30 °C

Aantal gebruikers 1-3 mensen

Aantal grijstinten 256

Aantal lagen per pallet 5

Aantal pakken per palletlaag 14

Aantal papierladen, maximum 1

Aantal per pallet 70

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

Accuratesse verticale uitlijning ± 0,042 mm

Afdruksnelheid in kleur (ISO) Tot 7 ppm

Afdruksnelheid in zwart (ISO) Tot 10 ppm

Afmetingen met ingeklapte laden
(b x d x h)

432,5 x 491,5 x 132,1 mm

Afmetingen pallet (b x d x h) 1219 x 1016 x 2177 mm

Afmetingen verpakking (b x d x h) 474 x 218 x 408 mm

Akoestische emissie (tijdens het
kopiëren)

6,5 B(A)

Akoestische emissie (tijdens het
printen)

6,7 B(A)

Automatische papierherkenning Ja

Bedieningspaneel

Decoratief bedieningspaneel zonder lcd-scherm - Cap Sense-knoppen:
Kopiëren in zwart-wit en kleur, Info, Annuleren en Aanvaarden.
Meldingsicoon voor papierstoring in de automatische documentinvoer en
wi.

Bitdiepte 24-bits

Bovenmarge (A4) 3 mm

Capaciteit voor kopiëren in kleur Ja

Compatibele
netwerkbesturingssystemen

Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra
v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15

Datasheet foto 1 AHID/4a745b75dfdcc2ea99a854af0e41d740a74df82e

Datasheet foto 2 AHID/c9e870dd3a10eb59b503fd284a1dcd96abc33165



Datasheet foto 4 AHID/aa7e7b0fb879d0ec3b0f1d6d5ac9e35c67c71a48

Datasheet foto 5 AHID/4dd05bec8764e1d58ea627cb1b0287a1b396ca5d

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

Draadloos 802.11b/g/n; Bluetooth

Eerste pagina verschijnt, kleur
(A4, standby)

Vanaf 21 seconden

Eerste pagina verschijnt,
monochroom (A4, standby)

Vanaf 18 seconden

Elektromagnetische
compatibiliteit

CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 klasse B, CISPR 32:2015 / EN 55032:2015
klasse B, CISPR 24:2010 / EN 55024:2010, CISPR 35:2016 / EN
55035:2017, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Enhanced scanresolutie Tot 1200 dpi

Envelopinvoer Nee

Extra informatie over HP in de
landen

http://www.hp.com/nl

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

Geheugen 128 MB DDR3

Geheugenslots Geen

Geluidsdrukemissie 56 dB(A) (printen met 5 ppm)

Geograsche beschikbaarheid EMEA DM

Gewicht met verpakking 6,35 kg

Gewicht pallet 466 kg

Image scaling of vergrotingsbereik 25 tot 400% in stappen van 1%

Inbegrepen printerdrivers HP PCL 3-GUI

Instant inkt Geschikt voor HP Instant Ink / Bespaar tot 70% op inkt. Kijk voor meer
informatie op http://www.hpinstantink.com

Invoercapaciteit 100 vel

Kabel inbegrepen Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft

Kleur(en) van printersupplies Zwart; Cyaan; Magenta; Geel

Kopieerinstellingen Kleur, monochroom

Kopieerinstellingen voor
verkleinen/vergroten

25 tot 200%

Kopieerresolutie (tekst en
afbeeldingen in kleur)

300 x 300 dpi

Kopieerresolutie (zwarte
afbeeldingen)

300 x 300 dpi

Kopieerresolutie (zwarte tekst) 300 x 300 dpi

Kopieersnelheid in kleur (ISO) 4 kpm

Kopieersnelheid in zwart (ISO) 8 kpm



Kopieën, maximum 9 kopieën

Land van herkomst Geproduceerd in Thailand

Linkermarge (A4) 3 mm

Luchtvochtigheid, bij opslag 20 tot 80% rel (niet-condenserend)

Mac-compatibel Ja

Maximum aantal printkleuren 4

Maximum afmetingen (b x d x h) 432,5 x 511,5 x 132,1 mm

Maximum geheugen 128 MB DDR3

Maximum invoercapaciteit (10 x
15 foto)

Tot 30 vel

Maximum invoercapaciteit (10x15
cm foto's)

Tot 30 vel

Maximum invoercapaciteit
(enveloppen)

Tot 10 enveloppen

Maximum invoercapaciteit
(fotopapier)

Tot 30 vel

Maximum invoercapaciteit
(kaarten)

Tot 40 kaarten

Maximum invoercapaciteit (vellen) 100 vel

Maximum uitvoercapaciteit
(enveloppen)

Tot 5 enveloppen

Maximum uitvoercapaciteit
(fotopapier)

Tot 10 vel

Maximum uitvoercapaciteit
(vellen)

Tot 25 vel

Mediaformaten, afwijkend Enkelzijdig: 76,2 x 127 mm tot 216 x 297 mm; Dubbelzijdig: 76,2 x 127 mm
tot 216 x 297 mm

Mediagewicht, aanbevolen 75 gr/m²

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

Mediatypen

Gewoon papier; HP fotopapier; HP mat brochurepapier of Professional
papier; HP mat presentatiepapier; HP glanzend brochurepapier of
Professional papier; Ander inkjetfotopapier; Ander mat inkjetpapier; Ander
glanzend inkjetpapier; Gewoon papier, licht/gerecycled

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

Minimum systeemeisen Windows 10, 7: 1 GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije
schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer

Minimum systeemeisen voor
Macintosh

MacOS Sierra v10.12 (voordien OS X), MacOS High Sierra v10.13, MacOS
Mojave v10.14, MacOS Catalina v10.15, 2 GB vrije schijfruimte,
internettoegang.

Multitasking wordt ondersteund Nee

Ondermarge (A4) 3 mm



Ondersteunde mediaformaten A4; A5; B5; DL; C6; A6

Ondersteunde mediaformaten,
sleutel

10 x 15 cm; A4

Paginaopbrengst (setup-
cartridges)

Ca. 150 pagina's zwart, ca. 75 pagina's drie-kleuren

Papierladen, standaard 1

Papierverwerking invoer,
standaard

Invoerlade voor 100 vel

Papierverwerking uitvoer,
standaard

Uitvoerlade voor 25 vel

PictBridge-ondersteuning Nee

Printen zonder witranden Ja (tot 8,5 x 11 inch, 216 x 297 mm)

Printertalen HP PCL 3-GUI

Printkleuren Ja

Printkoppen 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)

Printsnelheid, kleur (concept, A4) Tot 17 ppm

Printsnelheid, zwart (concept, A4) Tot 20 ppm

Printtechnologie Ink

Printtechnologie Thermische HP inkjettechnologie

Processorsnelheid 800 MHz

Rechtermarge (A4) 3 mm

Relatieve luchtvochtigheid, in
bedrijf

20 tot 80% rel (niet-condenserend)

Scanformaat, maximum 215,9 x 297 mm

Scannen in kleur Ja

Scanresolutie, hardware Tot 1200 x 1200 dpi

Scanresolutie, optisch Tot 1200 dpi

Service- en supportkenmerken

Met services, software, oplossingen en support van HP om je HP
technologie te gebruiken en te beschermen; Eén jaar technische
ondersteuning; Eén jaar hardwaregarantie; Toegang tot bekroonde 24x7
supportservices via http://www.hp.com/support; Om nog meer plezier te
hebben van je product kun je het registreren op:
http://www.register.hp.com

Service- en supportopties Bescherm je aankoop: HP biedt diverse garantie-uitbreidingen en services;
Ga naar http://www.hp.com/support

Spuitmondjes 328 (zwart), 588 (kleur)

Standaard invoercapaciteit
(kaarten)

Tot 40 kaarten

Standaard mediaformaten
(dubbelzijdig)

A4; A5; B5



Standaard uitvoercapaciteit
(enveloppen)

Tot 5 enveloppen

Standaard uitvoercapaciteit (folio) Tot 25 vel

Submerknaam ENVY

Systeemspecicaties, aanbevolen Windows 10, 7: 1 GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije
schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer

TEC (Typical Electricity
Consumption) nummer

0,31 kWh/week
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Telecomcompatibiliteit
(faxfunctie)

EN 300 328 V2.1.1:2016, EN 301 893 V2.1.1:2017

Temperatuur bij opslag -40 tot 60°C

Temperatuur, in bedrijf 5 tot 40 °C

Transparantenadapter Nee

Transparantenadapter
(ondersteund)

Nee

Twain-versie Versie 2.1

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

Uitvoercapaciteit Tot 25 vel

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

Verwerking van uitvoer Losse vellen invoer

Video-actieprint ondersteuning Nee

Voeding Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz, 0,7A

[3] Stroomverbruikmetingen zijn gebaseerd op ENERGY STAR® OM-testprocedure bij 230 V, 50 Hz invoer.

[7] Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde
geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet
apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in
de behoeften van individuele gebruikers of groepen.

[8] 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.





★ : Aanbevolen

Services

HP Care Pack services

Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten
HP 1 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor multifunctionele
printers

UG124E  

HP 2 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers UG211E  

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  



★ : Aanbevolen

Inkt/toner/papier/printersupplies

Inktsupplies

HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies
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 307XL originele extra high-capacity zwarte inktcartridge 3YM64AE  

HP 67 originele drie-kleuren inktcartridge 3YM55AN  

HP 67 originele zwarte inktcartridge 3YM56AN  

HP 67XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge 3YM58AN  

HP 67XL originele zwarte high-capacity inktcartridge 3YM57AN  

HP papier voor inkjetprinters

HP Inkjet fotopapier
HP mat fotopapier - 25 vellen/10 x 15 cm 7HF70A  

Disclaimer — Copyrights

© Copyright 2020 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.
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