
HP LaserJet M110we printer (7MD66E)

Overzicht
's Werelds kleinste laserprinter in zijn klasse[1] is
ontworpen voor efficiënte prestaties

's Werelds kleinste laserprinter in zijn klasse[1] is ontworpen
voor efficiëntie met snel printen en de tijdbesparende HP Smart-
app.[2,3] De printer wordt geleverd met HP+, het slimme
printsysteem waarmee je vrijwel overal verbonden blijft en kunt
printen.[2]

's Werelds kleinste laserprinter in
zijn klasse

's Werelds kleinste laserprinter in zijn
klasse[1] is ontworpen voor efficiënte
prestaties.

HP+:  Slim printen is nu een feit

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

Zit nooit meer zonder toner[6] en
bespaar tot 50%[7] met Instant Ink
voor laserprinters

Zit nooit meer zonder toner voor je
laserprinter.[6] Inclusief handige
vervanging van tonercartridges en
bezorging.

Blijf overal productief

Scan in hoge kwaliteit en deel via
Dropbox, Google Drive of e-mail, vanaf
vrijwel overal.[2]



Functies

Klein formaat. Topperformance. Snel printen[4]

Simpele installatie[2] Optimale laserkwaliteit

Geweldige scanmogelijkheden, nu vanaf je
smartphone[2]

U kunt nu nóg productiever printen[2]

[1] De kleinste footprint in zijn klasse, uitsluitend vergeleken met de meeste persoonlijke monochrome
laserprinters en MFP’s van minder dan respectievelijk € 152 en € 211. In dit onderzoek zijn de minimale
afmetingen gebruikt. In opdracht van HP in augustus 2020 uitgevoerd onderzoek van Buyers Lab op basis van
onderzoek van de gepubliceerde specificaties van OEM-printers zoals openbaar beschikbaar op 31 juli 2020.
Volgens gegevens van HP is de gemeten footprint voor de HP LaserJet Pro M109-112 serie 658,063 cm2 en
voor de HP LaserJet Pro MFP M139-142 serie 949,84 cm2. Marktaandeel zoals gemeld in de IDC Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q1 wereldwijd. Kijk voor meer informatie op:
keypointintelligence.com/HPSmallestLaser.

[2] 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 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.

[3] Gebaseerd op interne tests van HP. Gemiddelde tijdschatting op basis van: 1) gedownloade HP Smart-app
op mobiel apparaat of desktop, 2) het instellen van de snelkoppeling, 3) scantaken met meer dan 2-3
gekoppelde taken (scannen naar e-mail, opslaan en hernoemen, opslaan naar cloud enz.). Vergelijking van
gemiddelde tijdbesparing gebaseerd op het gebruik van scansoftware op de printer en desktop om vergelijkbare
scantaken uit te voeren. De HP Smart-app moet zijn gedownload en een ondersteunde HP printer is vereist.
Kijk voor informatie over printen vanaf overal op www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar
op: http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie,
het host-OS, de poortmonitor, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

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

[7] Gebaseerd op maandelijkse abonnementskosten in de VS en Canada voor een HP Instant Ink-tonerplan
van 1500 pagina’s, vergeleken met de kosten per pagina van monochrome A4 laserprinters en MFP’s uit
dezelfde klasse van minder dan € 450 die originele geïntegreerde standaardcartridges gebruiken (toner en drum
in dezelfde cartridge). Onderzoek uit april 2020 van Buyers Lab in opdracht van HP, op basis van openbaar
beschikbare informatie op 24 april 2020. Printers geselecteerd op grond van het marktaandeel zoals
gerapporteerd door IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q4 voor de VS en
Canada. Kijk voor meer informatie en het laatste rapport op:
http://www.keypointintelligence.com/HPTonerService.



[10] 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, en productiever door HP
Smart Advance-functies die voor 2 jaar zijn inbegrepen. Daarnaast zijn ze duurzamer vanwege hun deelname
aan het Forest First-programma.



Specificaties

Printresolutietechnologieën HP FastRes 600

Printkwaliteit zwart (optimaal) Tot 600 x 600 dpi

Printsnelheid zwart (ISO, A4) Tot 20 ppm

Printsnelheid in zwart (ISO,
kwarto) Tot 21 ppm

Printsnelheid Tot 20 ppm

Functies Print

Dubbelzijdig printen Nee

Printvolume (per maand, A4) Tot 8000 pagina's

Printvolume (per maand,
letter) Up to 8,000 pages

Intelligente
printersoftwarefuncties HP Auto-On/Auto-Off[1], HP Smart-app[2][3,4]

Energiebesparingstechnologie HP Auto-On/Auto-Off technologie

Vervangende cartridges HP 142A zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 950), W1420A[8]

Interfaces, standaard 1 Hi-Speed USB (compatibel met de USB 2.0-specificaties);
802.11b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-radio + BLE

Draadloze functie Ja

Mobiel afdrukken mogelijk HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Printen met
Wi-Fi® Direct

Netwerkprotocollen,
ondersteund

TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-
Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;
HTTP/HTTPS; WS-overdracht; FQDN; DNS

Meegeleverde software Geen cd in de doos. Download software van hp.com of 123.hp.com

Compatibele
besturingssystemen

Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15
Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux
(Ondersteunt geen Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits),
Windows 7, 8, 8.1. De complete software is alleen beschikbaar voor
Windows 10 en latere versies; Voor Windows Server 2008 R2 64-bits,
2012 64-bits, 2012 R2 64-bits en 2016 64-bits wordt alleen de
printerdriver geïnstalleerd. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-
bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is
ingebouwd; Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het
besturingssysteem.)

Technische kenmerken AirPrint; Compact formaat; HP Auto-On/Auto-Off; Draadloos;
Wireless Direct

Specificaties van het
duurzaamheidseffect

Recyclebaar via HP Planet Partners; Bevat gerecycled plastic uit
consumentenproducten; HP+ afdrukken die helpen ontbossing tegen
te gaan

Energy Star-gecertificeerd Ja

Scherm LED

Minimum afmetingen (b x d x
h) 346 x 189 x 158 mm

Minimum afmetingen (b x d x
h) 13.6 x 7.5 x 6.3 in



Gewicht
ca. 3,79 kg
(Inclusief startcartridge)

Gewicht
~8.34 lb
(Includes Starter Cartridge)

Type voeding
Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de
printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet. De
printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan
vervallen.

Inhoud van de doos
HP LaserJet M110we printer; Netsnoer; HP zwarte LaserJet-
tonercartridge (opbrengst: 300 pagina's); Installatieposter;
Naslaggids; Garantiegids; Flyer[7]

Fabrieksgarantie

Twee jaar garantie; Raadpleeg de documentatie in de printerdoos
voor meer informatie over de HP garantie. De voordelen van de HP
garantie gelden naast alle wettelijke rechten die geboden worden
onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming
in verband met goederen die niet overeenkomen met het
verkoopcontract. De HP garantie beperkt of beïnvloedt op geen
enkele wijze je wettelijke rechten als consument



Aanvullende specificaties

Aanbevolen aantal pagina's
per maand 100 tot 1000

Aanbevolen bereik
bedrijfstemperatuur 62.6 to 77ºF

Aanbevolen bereik
bedrijfstemperatuur 17,5 tot 25 ºC

Aanbevolen
luchtvochtigheidsbereik in
bedrijf

30 tot 70% rel

Aantal dozen per palletlaag 15

Aantal gebruikers 1-3 mensen

Aantal lagen op pallet AMS: 11; EMEA: 9; APJ: 10

Aantal papierladen, maximum 1 invoerlade

Aantal printercartridges 1 (zwart)

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

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

Afdruksnelheid, voetnoot (A5)

[8] Gemeten met ISO/IEC 24734 Feature Performance-test,
uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is
beschikbaar op: http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte
snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de
gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

Afdruksnelheid,
voetnootnummer (A5) [10]

Afmetingen pallet (b x d x h) AMS: 1200 x 1000 x 2592 mm; EMEA: 1200 x 1000 x 2148 mm; AP:
1200 x 1000 x 2370 mm

Afmetingen verpakking (b x d
x h) 14.88 x 7.79 x 8.74 in

Afmetingen verpakking (b x d
x h) 378 x 198 x 222 mm

Akoestische druksemissie
omstander (gereed) 16 dB (A)

Akoestische stroomemissie
(gereed) 2,3 B(A)

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

Automatische papiersensor Nee

Bedieningspaneel 3 leds (waarschuwing, stand-by, draadloos); 3 knoppen (annuleren,
aan/uit, draadloos)

Beveiligingsbeheer
Geïntegreerde netwerkwebserver met wachtwoordbeveiliging;
netwerkpoorten inschakelen/uitschakelen; SNMPv1/2/3-
communitywachtwoord wijzigen

Bovenmarge (A4) 2 mm



Certificeringen en
compatibiliteit

RCM (Australië), TÜV en GS-markering (Duitsland), BSMI (Taiwan),
KC (Zuid-Korea), Oekraïne, EAC, Oost-Europese goedkeuringen, CE-
markering, FCC, UL, Singapore enz.

Compatibele
netwerkbesturingssystemen Windows 11; Linux

Datasheet foto 1 AHID/925171bf7d11db584bec8873e97d6ecd7919c38a

Datasheet foto 2 AHID/4eb25ef097e416baf8a2be0bbfcfac243b0a0aef

Datasheet foto 3 Publication photos/Kay_HP LaserJet M111 Printer_Product
Walkaround.jpg

Datasheet foto 4 AHID/46491e7f565aa62dd160fddc61d8de6f6d3d7aab

Datasheet foto 5 AHID/8e7c47491b80d4f5d07311cd037675645a55b979

Doelgroep en printvolume Voor teams tot 3 gebruikers

Downloadbare software

Van 123.hp.com: HP Smart voor Windows 11 en 10, Mac en mobiel
(Android en iOS); Van hp.com: Complete software- en driveroplossing
(met installatieprogramma); Standaard software- en driveroplossing;
HP Easy Start; Productdocumentatie en support; HP Print en Scan
Doctor; Van mobiele besturingssystemen: Kijk op "HP Mobile
Printing" (www.hp.com/go/mobileprinting); Vanuit de app stores in uw
systeem: HP Smart; HP Print Service plug-in; van hp.com voor
printerbeheerders: Linux printerdrivers; HP Web Jetadmin software
(HP WS proxy-agent); ReadIris-software

Dynamische beveiliging Printer met dynamische beveiliging

Eerste pagina verschijnt,
zwart (A4, gereed) Vanaf 8,5 seconde

Eerste pagina verschijnt,
zwart (A4, slaapstand) Vanaf 9,1 seconden

Eerste pagina verschijnt,
zwart (letter, gereed) As fast as 8.3 sec

Eerste pagina verschijnt,
zwart (letter, slaapstand) As fast as 9 sec

Elektromagnetische
compatibiliteit

CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015 +
AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN
55035:2017; FCC titel 47 CFR, deel 15 klasse B/ICES-003, uitgave 6

Foto (productfoto, jpg, 70 x
100) Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg

Garantie
Alleen bedoeld voor verkoop en gebruik in de EER, CH, VK en IL.
HP's commerciële garantie geldt alleen in deze genoemde
landen/regio's. Kijk voor meer informatie
op: www.hp.com/go/tonerwarranty.

Geheugen 32 MB

Geluidsdruk omstander
(tijdens afdrukken) 48 dB(A)

Gewicht inclusief verpakking 4,8 kg

Gewicht inclusief verpakking 10.5 lb

Gewicht pallet AMS: 1792.3 lb; EMEA: 1475.5 lb; AP: 1633.9 lb

Gewicht pallet AMS: 814,7 kg; EMEA: 670,7 kg; AP: 742,7 kg

Hoeveelheid per pallet AMS: 165, EMEA: 135; APJ: 150



Inhoud van de doos, voetnoot

[1] Kijk voor informatie over de opbrengst van de cartridge die bij de
printer is meegeleverd op http://www.hp.com/go/toneryield. Opbrengst
gemeten conform ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke
opbrengst kan sterk variëren, afhankelijk van de geprinte
afbeeldingen en andere factoren.

Invoercapaciteit Tot 150 vellen

Kabel inbegrepen Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft

Kleur of zwart Zwart-wit

Land van herkomst Geproduceerd in Vietnam

Linkermarge (A4) 2 mm

Luchtvochtigheidsbereik 10 tot 80 % rel

Mac-compatibel Ja

Maximaal printgebied 216 x 355,6 mm

Maximale invoercapaciteit
(vellen) Tot 150 vellen

Maximale uitvoercapaciteit
(vellen) Tot 100 vel

Maximum afmetingen (b x d x
h) 13.6 x 14.17 x 11 in

Maximum afmetingen (b x d x
h) 346 x 360 x 280 mm

Maximumgeheugen 16 MB flash ROM; 32 MB SDRAM; 32 KB NVRAM

Mediaformaat, lade 1 A4; A5; A6; enveloppen (C5, DL); afwijkende formaten

Mediaformaten, afwijkend 4.13 x 5.83 to 8.5 x 14 in

Mediaformaten, afwijkend 105 x 148 tot 216 x 355,6mm

Mediagewicht (lade 1) 65 tot 120 gr/m²

Mediagewicht, ondersteund 17 to 32 lb

Mediagewicht, ondersteund 65 tot 120 gr/m²

Mediatype en capaciteit, lade
1 Vellen: 150; enveloppen: 10

Minimale systeemvereisten
voor Macintosh

Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS
Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet is vereist

Minimum systeemeisen Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bits of 64-bits, 2 GB vrije
schijfruimte, internetverbinding. 



Mobiele printcapaciteit
voetnoot

[6] Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk
voor meer informatie op www.hp.com/go/mobileprinting. De draadloze
communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand
tot het toegangspunt. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken
van Apple® Inc. Het Mopria®-logo is een geregistreerd en/of
ongeregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen. Elk ongeoorloofd gebruik is strikt
verboden. De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor
informatie over printen vanaf overal op
www.hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies/software zijn alleen
beschikbaar in het Engels en er zijn verschillen tussen de
desktopversie en mobiele apps. Er is een Instant Ink-abonnement
vereist. Instant Ink is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer
informatie op www.hptonerservice.com. Internettoegang is vereist en
moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een
HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde
besturingssystemen beschikbaar in de app stores. Faxmogelijkheden
zijn enkel voor het versturen van een fax, en vereisen mogelijk extra
aankopen. Kijk voor meer informatie op: www.hpsmart.com/mobile-
fax[5]

Ondermarge (A4) 2 mm

Ondersteunde mediaformaten A4; A5; A6; enveloppen (C5, DL); afwijkende formaten

Ondersteunde mediaformaten Letter, envelopes (No. 10); custom, Legal

Ondersteunde
mediaformaten, sleutel Letter; Legal; Envelopes

Ondersteunde
mediaformaten, sleutel A4; Enveloppen

Opmerking aanbevolen aantal
pagina's per maand

Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP om het aantal
pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is
gebaseerd op factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten
worden vervangen en de levensduur van het apparaat gedurende een
verlengde garantieperiode.

Opmerking afdrukvolume

Printvolume 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.

Opmerking akoestische
stroom

Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen op A4-papier
met een gemiddelde snelheid van 20 ppm.

Opwarmtijd Vanaf 20 seconden

Paginaopbrengst (setup-
cartridges) ~ 300 zwarte pagina's

Palletafmetingen AMS: 47.24 x 39.37 x 102.04 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 84.56 in;
AP: 47.24 x 39.37 x 93.30 in

Papierladen, standaard 1 invoerlade

Papierverwerking invoer,
standaard Invoerlade voor 150 vel

Papierverwerking uitvoer,
standaard Uitvoer voor 100 vel

Printerbeheer HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox

Printertalen PCLm/PCLmS; URF; PWG

Printkleuren Nee



Printkwaliteit zwart (normaal) Tot 600 x 600 dpi

Printsnelheid zwart (staand,
A5) Tot 7 ppm

Printtechnologie Laser

Printtechnologie Laser

Processorsnelheid 500 MHz

Rechtermarge (A4) 2 mm

Segment (filter) Kleine kantoren

Specificaties korte
productnaam

HP LaserJet M110we printer, Zwart-wit, Printer voor Kleine
kantoren, Print, Draadloos; HP+; Geschikt voor HP Instant Ink

Specificaties lange
productnaam

HP LaserJet M110we Wireless Black & White Printer with HP+ and
Bonus 6 Free Months of Instant Ink

Standaard stroomverbruik
(TEC), voetnoot

[10] 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 is
hierna ongeldig. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met
het 115V-model.

Standaarduitvoercapaciteit
(enveloppen) Tot 10 enveloppen

Stuurprogramma-updates De nieuwste ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers zijn
beschikbaar op www.hp.com/support/ljM109e

TEC-nummer (Typical
Electricity Consumption) 0,239 kWh/week (Blue Angel); 0,256 kWh/week (Energy Star 3.0)[6]

Technologielogo, print 2 AHID/4632dc08c48e979a0bbb49c9c3b3a63c3729ca5d

Technologielogo, print 3 Publication logos/HP_Plus_logo_new.jpg

Technologielogo, print 4 AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2

Technologielogo, print 5 AHID/9d5a86c2ad5a518a084188cb02e02944ce6dd92f

Technologielogo, print 6 AHID/e502d2dab08f50e94a6319dd350468dc9ee714e9

Technologielogo, print 7 AHID/8ef0b7a5542c7bc2917aa1d9f25961ac9e3c4088

Technologielogo, print 8 AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e

Telecomcompatibiliteit
(faxfunctie)

Draadloos: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-
17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC titel 47
CFR, deel 15 subdeel C & E / RSS 247 nummer 1, 2015 & RSS 102
nummer 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008

Temperatuurbereik, in bedrijf 59 to 90.5º F

Temperatuurbereik, in bedrijf 15 tot 32,5 ºC

Temperatuurbereik, tijdens
opslag -20 tot 60°C

Temperatuurbereik, tijdens
opslag -4 to 140°F

Typen media Gewoon papier, enveloppen, briefkaarten, label

UNSPSC-code 43212105

UPC-nummer (ABY) 195122067007; (B19) 195122067014; (BAZ) 195122067021

Uitvoercapaciteit Tot 100 vel



Veiligheid

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC
60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA
C22.2 Nr. 62368-1, 2e editie; UL62368-1, 2e editie; IEC 60825-1 3e
editie (klasse 1 laserproduct); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; in
overeenstemming met IEC-norm 60950- 1 inclusief alle
landspecifieke afwijkingen volgens het nieuwste IECEE CB-bulletin;
Voldoet aan de FDA-prestatienormen voor laserproducten,
uitgezonderd conformiteit met IEC 60825-1 ed. 3., zoals beschreven
in Laser Notice No. 56, van 8 mei 2019

Voeding 220 V - 240 V nominaal bij +/-10% (min. 198 V, max. 264 V), 50 - 60
Hz nominaal +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz)

Voetnoot eerste pagina
verschijnt

[9] Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede
afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de
driver en de complexiteit van het document.

Voetnoot paginaopbrengst
[5] Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu
afdrukken. Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk
van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer
informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Voetnoot slimme
printersoftwarefeatures

[2] HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en
de instellingen; een firmware-upgrade kan vereist zijn. [3] De HP
Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen
vanaf overal op www.hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde
functies/software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er zijn
verschillen tussen de desktopversie en mobiele apps. Er is een
Instant Ink-abonnement vereist. Instant Ink is niet in alle landen
beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.hptonerservice.com.
Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor
volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met
ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de app stores.
Faxmogelijkheden zijn enkel voor het versturen van een fax, en
vereisen mogelijk extra aankopen. Kijk voor meer informatie op:
www.hpsmart.com/mobile-fax

Voetnoot vervangende
cartridges

[4] Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19752 bij continu
afdrukken. Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk
van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer
informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Voornaamste kenmerken Draadloos; HP+; Geschikt voor HP Instant Ink

[3] HP Auto-On/Auto-Off-technologie is afhankelijk van printer en instellingen; Een firmware-upgrade kan
vereist zijn.

[4] 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. Er is een Instant Ink-abonnement vereist. Instant
Ink is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hptonerservice.com.
Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account
vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de app stores. Faxmogelijkheden
zijn enkel voor het versturen van een fax, en vereisen mogelijk extra aankopen. Kijk voor meer informatie op:
http://www.hpsmart.com/mobile-fax

[5] Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een
2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting. De draadloze
communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. AirPrint en het
AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple® Inc. Het Mopria®-logo is een geregistreerd en/of ongeregistreerd
handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Elk ongeoorloofd gebruik is
strikt verboden. 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. Er is een Instant Ink-abonnement vereist. Instant
Ink is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hptonerservice.com.
Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account



vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de app stores. Faxmogelijkheden
zijn enkel voor het versturen van een fax, en vereisen mogelijk extra aankopen. Kijk voor meer informatie op:
http://www.hpsmart.com/mobile-fax

[6] 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. Energy
Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.

[7] Kijk voor informatie over de opbrengst van de cartridge die bij de printer is meegeleverd op
http://www.hp.com/go/toneryield. Opbrengst gemeten volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke
opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.
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Inkt/toner/papier/printersupplies

HP Laser tonercartridges en kits

HP inktcartridges voor monochrome laserprinters
HP 142A originele zwarte LaserJet tonercartridge W1420A  
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Services

HP Care Pack services

Care Pack Services voor Imaging and Printing, consumenten
HP Plus 3 year Next Business Day Exchange Service for LaserJet
Printers U31VXE  

HP Plus 3 year Standard Exchange Service for LaserJet Printers U31VWE  

HP Plus 4 year Next Business Day Exchange Service for LaserJet
Printers U31VYE  

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.
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