HP ENVY 7830 All-in-One fotoprinter (Y0G50B)
Overzicht
Maak schitterende foto's, print gemakkelijk mobiel en voer taken
betrouwbaar uit.[1]
Werk productief en print schitterende foto's met krachtige all-inone functionaliteit. Produceer natuurlijke kleuren en installeer,
verbind en print rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat.[1]

Bespaar tot 70% op inkt met HP Instant
Ink[2]

Nog betere, uiterst betrouwbare
draadloze verbinding

Bespaar tot 70% op inkt[2] en zit nooit
zonder. Originele HP inkt. Besteld door de
printer en bij je thuis afgeleverd.[3]

Congureer Wi-Fi® eenvoudig in minuten en
begin direct met printen.[6]

De kracht van je printer in de palm van je
hand

HP's meest productieve printer voor
thuis

Foto's printen vanuit social media, de cloud
en de Filmrolgalerie in je camera is nu
eenvoudiger dan ooit.[5]

Plaats een SD- of USB-kaart om snel foto's
te bekijken, te bewerken en te printen.

Kenmerken

HP 64 inktcartridges

HP Smart-app

Gemakkelijk mobiel afdrukken van HP

Printen, scannen, kopiëren, faxen

Bespaar tot 70% op inkt[2]

[1] Kijk voor informatie over lokaal printen op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
[2] Op basis van het HP Instant Ink-serviceabonnement van 300 pagina’s (besparingen voor andere
abonnementen zijn kleiner). Op basis van gebruik van alle pagina’s in een abonnement zonder extra pagina’s te
kopen, vergeleken met de kosten per pagina (CPP) om ISO/IEC 24711-pagina’s af te drukken op een
marktmeerderheid van kleureninkjetprinters van minder dan 200 euro die gebruik maken van originele cartridges
met een standaardcapaciteit, zoals gemeld door IDC in Q2 2016. Onderzoek op basis van de adviesprijzen van
fabrikanten van SPIRE vanaf september 2016 en paginaopbrengst zoals vermeld op de website van de
fabrikant vanaf september 2016. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/becompare. Alle prijzen zijn inclusief
btw. ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus. Werkelijke besparingen kunnen variëren, afhankelijk
van het werkelijke aantal afgedrukte pagina's per maand en de inhoud van de afgedrukte pagina's. Voor meer
informatie over ISO-standaarden: hp.com/go/pageyield.
[3] Besteld door uw printer wanneer nodig, afhankelijk van internetverbinding van de klant. Beschikbaarheid
varieert mogelijk in uitzonderlijke situaties. Indien u meer inkt dan verwacht gebruikt, zijn er Express-leveringen
beschikbaar via de ondersteuningsdiensten. Zie hp.com/go/instantinksupport om problemen op te lossen en
contact op te nemen met de ondersteuning.
[4] Je kunt het plan op elk gewenst moment online wijzigen of annuleren. Als je zelf het HP Instant Ink-plan
stopzet, kun je weer originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Upgrades van het plan gaan
direct in en de kosten worden, afhankelijk van de keuze van de gebruiker, met terugwerkende kracht of op de
volgende factuur in rekening gebracht. Downgrades en annulering van het plan gaan in na de laatste dag van
de huidige factureringsperiode. Kijk voor meer informatie op instantink.hpconnected.com/be/nl/terms.
[5] De HP Smart-app moet worden gedownload. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel
besturingssysteem. Overzicht van ondersteunde besturingssystemen en informatie op
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Kijk voor informatie over lokaal printen op
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
[6] Mobiel apparaat moet Bluetooth v4.0+ ondersteunen en ingeschakeld zijn. Een mobiele app zoals HP ePrint
of HP Smart en 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 het eigendom is van de houder en dat door HP in licentie wordt gebruikt.
[7] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz en 5-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Specicaties
Functies

Printen, faxen, scannen, kopiëren, web, foto

Multitasking wordt ondersteund

Ja

Type inkt

Kleurstofbasis (kleur); Pigmentbasis (zwart)

Printsnelheid in zwart (ISO, A4)

Tot 15 ppm

Printsnelheid in kleur (ISO)

Tot 10 ppm

Printsnelheid, zwart (concept, A4)

Tot 22 ppm

Printsnelheid, kleur (concept, A4)

Tot 21 ppm

Printsnelheid in zwart (ISO, A4)

Tot 15 ppm

Printsnelheid in kleur (ISO)

Tot 10 ppm

Printkoppen

2052 Kleur/CYM (684 per kleurslot)

Spuitmondjes

704 monochroom/zwart; 2052 Kleur/CYM (684 per kleurslot)

Eerste pagina verschijnt,
monochroom (A4, standby)

Vanaf 16 seconden

Eerste pagina verschijnt, kleur
(A4, standby)

Vanaf 18 seconden

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 (bij printen vanaf een
computer met maximaal dpi, op geselecteerd HP fotopapier)

Printvolume (per maand, A4)

Tot 1000 pagina's

Aanbevolen aantal pagina's per
maand

300 tot 400

Aantal gebruikers

1-3 mensen

Printertalen

HP PCL 3-GUI

Inbegrepen printerdrivers

HP PCL 3-GUI

Processorsnelheid

1,2 GHz

Geheugen

256 MB DDR3

Compatibele geheugenkaarten

Secure Digital

Scherm

2,65-inch (6,75-cm) capacitief grasch kleurentouchscreen

Printkleuren

Ja

Aantal grijstinten

256

Aantal printcartridges

2: 1 zwart, 1 drie-kleuren (cyaan, magenta, geel)

Automatische papierherkenning

Ja

Mac-compatibel

Ja

Mobiele printcapaciteit

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecerticeerd; Wireless Direct
Printing

Draadloze mogelijkheden

Ja, ingebouwd Ethernet, dual band WiFi 802.11b/g/n

Interfaces, standaard

1 USB 2.0-client en 1 USB-host (voor USB-stick); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1
Ethernet; 1 RJ-11 (fax), dual-band Wi-Fi 2,4/5-GHz, BLE, SD-kaartslot

Netwerkmogelijkheden

Ja, via ingebouwd Ethernet, dual-band (2,4/5-GHz) draadloos
802.11b/g/n

Minimum systeemeisen

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64)
processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding,
USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800-MHz 32bits (x86) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of
internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows®
XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive
of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8.
Windows Vista x64 wordt niet langer ondersteund via de cd- en
webpakketten. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via
commandoregelinstallatie en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger.

Minimum systeemeisen voor
Macintosh

OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB
vrije schijfruimte, internettoegang

Compatibele besturingssystemen

Windows 10 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 8
(32-/64-bits), Windows 7 (32-/64-bits), Windows Vista (32-/64-bits),
Windows XP (32-bits) (Professional en Home Edition); Mac OS X v 10.10, v
10.9 of v 10.8; Linux (kijk voor meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Compatibele
netwerkbesturingssystemen

Windows 10 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 8
(32-/64-bits), Windows 7 (32-/64-bits), Windows Vista (32-/64-bits),
Windows XP (32-bits) (Professional en Home Edition); Mac OS X v 10.10, v
10.9 of v 10.8; Linux (kijk voor meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Invoercapaciteit

Tot 125 vel

Standaard invoerapaciteit
(tweede lade)

Tot 15 vel

Standaard invoercapaciteit
(kaarten)

Tot 40 kaarten

Standaard invoercapaciteit
(enveloppen)

Tot 5 enveloppen

Maximum invoercapaciteit (vellen)

Tot 125 vel

Maximum invoercapaciteit
(enveloppen)

Tot 5 enveloppen

Uitvoercapaciteit

Tot 25 vel

Standaard uitvoercapaciteit
(kaarten)

Tot 25 kaarten

Standaard uitvoercapaciteit
(enveloppen)

Tot 5 enveloppen

Standaard uitvoercapaciteit
(etiketten)

Tot 10 vel

Maximum uitvoercapaciteit
(vellen)

Tot 25 vel

Verwerking van uitvoer

Losse vellen invoer

Dubbelzijdig printen

Automatisch

Papierladen, standaard

2 (hoofdlade en fotolade)

Aantal papierladen, maximum

2 (hoofdlade en fotolade)

Envelopinvoer

Nee

Mediaformaten, afwijkend

97,79 x 215 tot 127 x 355 mm

Ondersteunde mediaformaten

A4; A5; B5; DL; C6; A6

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

Mediagewicht, ondersteund

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

Mediagewicht, aanbevolen

70 tot 90 gr/m²

Printen zonder witranden

Ja (tot 216 x 297 mm)

Type scanner

Flatbed

Scanbestandsformaten

RAW, JPG, PDF

Scanresolutie, optisch

Tot 1200 dpi

Scaninvoermodi

Scan via het bedieningspaneel of de HP Solution Center desktop naar
computer, SD-kaart, USB-stick of e-mail

Scanformaat, maximum

216 x 297 mm

Scanformaat (documentinvoer),
max

216 x 356 mm

Capaciteit van automatische
documentinvoer

Standaard, 35 vel

Digital sending standaardfuncties

Scan naar USB, scan naar SD

Twain-versie

Versie 2.1

Ondersteund bestandsformaat

PDF; BMP; PNG; TIF; JPG

Kopieersnelheid in zwart
(maximum, A4)

21 kpm

Kopieersnelheid in kleur
(maximum, A4)

Tot 19 kpm

Kopieersnelheid in zwart (ISO)

13 kpm

Kopieersnelheid in kleur (ISO)

5 kpm

Kopieerresolutie (zwarte tekst)

300 x 300 dpi

Kopieerresolutie (zwarte
afbeeldingen)

300 x 300 dpi

Kopieerresolutie (tekst en
afbeeldingen in kleur)

600 x 600 dpi

Kopieën, maximum

50 kopieën

Faxen

Ja, kleur

Faxoverdrachtssnelheid

33,6 kbps (snel), 14,4 kbps (medium), 9,6 kbps (langzaam)

Faxoverdrachtssnelheid,
voetnootnummer

[5]

Faxgeheugen

Tot 100 pagina's in zwart-wit

Faxgeheugen, voetnootnummer

[4]

Faxresolutie in zwart (best)

Tot 300 x 311 dpi

Broadcastlocaties fax

20

Faxsnelkiesnummers,
maximumaantal

120 nummers

Automatische nummerherhaling
fax

Ja

Uitgestelde faxverzending

Ja (alleen zwart)

Blokkering voor reclamefaxen

Ja, beller-ID service vereist

Faxpolling

Nee

Ophalen op afstand fax

Nee

Fax doorsturen

Ja

Ondersteunde pc-interface fax

Ja, naar pc verzenden en archiveren

Voeding

Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)

Type voedingsbron

Geïntegreerde universele voedingsmodule

Stroomverbruik

13,95 Watt (tijdens afdrukken), 3,60 Watt (standby), 0,93 Watt
(slaapstand), 0,20 Watt (uit) [1]

Stroomverbruik,
voetnootnummer

[1]

ENERGY STAR®-gecerticeerd

Ja

Temperatuur, in bedrijf

5 tot 40 ºC

Relatieve luchtvochtigheid, in
bedrijf

20 tot 80% rel

Afmetingen (b x d x h)

454 x 193 x 491 mm

Maximum afmetingen (b x d x h)

454 x 193 x 491 mm

Afmetingen verpakking (b x d x h)

494 x 236 x 488 mm

Gewicht

7580 gr

Gewicht met verpakking

9,70 kg

Inhoud van de doos

HP ENVY 7830 All-in-One fotoprinter; HP 303 zwarte setup-inktcartridge
(ca. 200 pagina's); HP 303 drie-kleuren setup-inktcartridge (ca. 165
pagina's); Flyer met inktwaarschuwingen; Netsnoer; Installatiekaart;
Installatiegids; Mediapack.

Kabel inbegrepen

Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft

Vervangende cartridges

T6N02AE HP 303 zwarte inktcartridge (ca. 200 pagina's); T6N01AE HP 303
drie-kleuren inktcartridge (ca. 165 pagina's); T6N04AE HP 303XL zwarte
inktcartridge (ca. 600 pagina's); T6N03AE HP 303XL drie-kleuren
inktcartridge (ca. 415 pagina's) [2]

Vervangende cartridges,
voetnootnummer

[2]

Bijbehorende software

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

Garantie

Eén jaar hardwaregarantie; 24 uur, 7 dagen per week beperkte
telefonische support; Kijk voor meer informatie op
http://www.support.hp.com

Extra specicaties
Aanbevolen aantal pagina's per
maand, noot

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 systeemspecicaties
voor Macintosh

Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks; Intel® Core™
processor; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd-drive of internet; USB

Aanbevolen temperatuur, in
bedrijf

15 tot 32 ºC

Accuratesse verticale uitlijning

± 0,0508 mm

Afdruksnelheid in kleur (ISO)

Tot 10 ppm

Afdruksnelheid in zwart (ISO)

Tot 15 ppm

Afmetingen met ingeklapte laden
(b x d x h)

454 x 193 x 491 mm

Akoestische emissie (tijdens het
kopiëren)

6,5 B(A) (monochroom kopiëren, enkelzijdig, standaardmodus, met 9
ppm)

Bestelbare supplies

HP 303 zwarte inktcartridge T6N02AE, HP 303 drie-kleuren inktcartridge
T6N01AE, HP 303XL zwarte inktcartridge T6N04AE, HP 303XL driekleuren inktcartridge T6N03AE

Bovenmarge (A4)

3 mm

Capaciteit voor kopiëren in kleur

Ja

Doelgroep en printvolume

Teams tot 3 gebruikers; Print tot 400 pagina's per maand

Energiebesparingstechnologie

HP Auto-oﬀ technologie

Enhanced scanresolutie

Tot 1200 dpi

Extra informatie over HP in de
landen

http://www.hp.com/nl

Faxopties (documentinvoer)

Enkelzijdig

Faxresolutie in kleur (jn)

200 x 208 dpi

Faxresolutie in kleur (standaard)

200 x 208 dpi

Faxresolutie, zwart

196 x 208 dpi

Faxtelefoonkenmerken

Handset niet beschikbaar

Geluidsdrukemissie

57 dB(A) (monochroom printen, enkelzijdig, standaardmodus, A4 met 10
ppm)

Geluidskrachtemissie

6,2 B(A) (monochroom printen, enkelzijdig, standaardmodus, met 9 ppm)

Image scaling of
vergrotingsbereik

25 tot 400%

Instant inkt

Ja

Kopieersnelheid, noot

Specicaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie
gangbare testmethoden.

Land van herkomst

Geproduceerd in Thailand

Linkermarge (A4)

3 mm

Luchtvochtigheid, bij opslag

10 tot 90% rel (niet-condenserend)

Maximaal bedrukbaar gebied

209,9 x 349,6 mm

Maximum aantal printkleuren

4

Maximum invoercapaciteit (10 x
15 foto)

Tot 15 vel

Maximum invoercapaciteit (10x15
cm foto's)

Tot 15 vel

Maximum invoercapaciteit
(etiketten)

Tot 40 vel

Maximum invoercapaciteit
(fotopapier)

Tot 55 vel

Maximum invoercapaciteit
(kaarten)

Tot 40 kaarten

Maximum invoercapaciteit
(transparanten)

Tot 40 vel

Maximum uitvoercapaciteit
(enveloppen)

Tot 5 enveloppen

Maximum uitvoercapaciteit
(fotopapier)

Tot 10 vel

Maximum uitvoercapaciteit
(kaarten)

Tot 25 kaarten

Maximum uitvoercapaciteit
(transparanten)

Tot 25 vel

Meer informatie over HP

http://www.hp.com

Netwerkprotocollen, ondersteund

IPv4, IPv6, Bonjour, Custom Raw poort/poort9100, mDNS, Embedded Web
Server, ondersteuning voor draadloos netwerk, SLP, WS-Print, Wireless
b/g/n, WEP/WPA (AES), SNMP, Internet Printing Protocol, Bluetooth LE

Ondermarge (A4)

3 mm

Ondersteunde faxtelefoonmodus

Ja

Ondersteunde mediaformaten,
sleutel

10 x 15 cm; A4; Enveloppen

Ondersteunde telefoonhandset

Nee

Ondersteuning voor apart
telefoonsignaal

Ja

Ondersteuning voor automatische
faxverkleining

Ja

Ondersteuning voor
cameratelefoon

Nee

Ondersteuning voor faxtelefoon
TAM-interface

Ja

Ondersteuning voor
fotoproefdrukvel

Nee

PictBridge-ondersteuning

Nee

Plug-en-play

Auto Wireless Connect

Printsnelheid

Printsnelheden tot 15 ppm (zwart), 10 ppm (kleur)

Printsnelheid, kleur (standaard,
10 x 15 cm foto)

Vanaf 40 seconden

Printtechnologie

Ink

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printvolume, noot

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.

Publicatienummer datasheet

4AA7-0612

Rechtermarge (A4)

3 mm

Relatieve luchtvochtigheid, in
bedrijf

15 tot 80% rel (niet-condenserend)

Resolutie (zwart-wit,
standaardmodus)

98 x 208 dpi

Resolutie (zwarte foto, grijstinten)

196 x 208 dpi (8-bits grijstinten)

Scannen in kleur

Ja

Scanopties (documentinvoer)

Enkelzijdig

Scanresolutie, hardware

Tot 1200 dpi

Scantechnologie

CIS

Services (Care Pack)

UG187E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor
multifunctionele printers;UG062E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de
volgende werkdag voor multifunctionele printers;UG235E HP 3 jaar Care
Pack met retour aan depot voor multifunctionele printers

Standaard invoercapaciteit
(transparanten)

Tot 40 vel

Standaard mediaformaten
(dubbelzijdig)

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); Media in alle
lengtes tussen 140 en 309 mm

Standaard uitvoercapaciteit (folio)

Tot 10 vel

Standaard uitvoercapaciteit
(transparanten)

Tot 25 vel

Submerknaam

ENVY

Supplieskenmerk

Geschikt voor HP Instant Ink

Systeemspecicaties, aanbevolen

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2
GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort,
Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (alleen 32-bits): 800-MHz
(x86) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of
internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows
XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive
of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8.

Temperatuur bij opslag

-40 tot 60 ºC

Transparantenadapter

Niet ondersteund

Transparantenadapter
(ondersteund)

Niet ondersteund

Video-actieprint ondersteuning

Nee

Zenden naar e-mail functionaliteit

Nee

[1] 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.
[2] Geschatte opbrengst. De werkelijke opbrengst is afhankelijk van de printer en het gebruik. Zie
http://www.hp.com/go/pageyield voor meer informatie

Inkt/toner/papier/printersupplies

Inktsupplies
HP Inkjet inktcartridges en inktsupplies
HP 303XL originele high-capacity zwarte inktcartridge

T6N04AE

HP 303 originele zwarte inktcartridge

T6N02AE

HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge

T6N01AE

HP 303XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge

T6N03AE

HP Fotopacks
HP 303 foto value pack zwart/drie-kleuren en 40 vel 10 x 15 cm

Z4B62EE

HP papier voor inkjetprinters
HP Inkjet fotopapier
HP Social Media Snapshots verwijderbaar fotopapier met kleeaag, 25 vel, 10
x 13 cm

W2G60A

HP Advanced Photo Paper, glanzend, 60 vel, 10 x 15 cm zonder rand

Q8008A

HP Advanced Photo Paper, glanzend, 25 vel, A4/210 x 297 mm

Q5456A

HP Papier voor algemeen gebruik
HP Multi-use Everday papier
HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm

CHP710

Services

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

UG062E

HP 2 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers

UG211E

HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele printers

UG187E

HP 1 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor
multifunctionele printers

UG124E
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