
Hoofdeigenschappen Functies &Design

 Printertype : Multifunctioneel apparaat•

 Afdruktechnologie : Inktjet printer•

HP DeskJet 2710 All-in-One printer | printen, kopiëren,

scannen | dual-band WiFi &Bluetooth® | draadloos en HP

Smart App ingeschakeld

Artikelnummer: 50067686
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Levering HP DeskJet 2710 alles-in-één printer•

HP 305 zwart set-up printcartridge•

HP 305 cyaan/magenta/gele setup printcartridge•

Flyer met informatie over regelgeving•

Installatiegids•

Referentiehandboek•

Netsnoer•
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Product disclaimer 1 Draadloze werking is alleen compatibel met 2,4 GHz en 5,0

GHz toepassingen. Meer informatie vindt u op

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is een geregistreerd

handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®. Ondersteunt zowel 5.0

GHz als 2.4 GHz met tot 12 overlapvrije kanalen tegenover

slechts 3 overlapvrije kanalen bij 2.4 GHz. Ondersteunt 5.0

GHz band (tot 150 MB/s) in vergelijking met 2.4 GHz band (tot

72,2 MB/s). Internettoegang is vereist en moet apart worden

aangeschaft. 2 Download van de HP Smart App is vereist. Zie

http://hp.com/go/mobileprinting voor meer informatie over lokale

afdrukvereisten. Bepaalde functies/software zijn alleen in het

Engels beschikbaar. Internettoegang is vereist en moet apart

worden aangeschaft. 3 Gebaseerd op tariefgebruik,

internetverbinding met een geschikte HP printer, geldige

credit/EC card, emailadres en bezorgservice op uw locatie. 4

Gebaseerd op HP Instant Ink Service 300-pagina plan

(besparingen zijn lager op andere plannen). Gebaseerd op het

gebruik van alle pagina's in het tarief zonder extra

paginapakketten te kopen, vergeleken met de kosten per

pagina (CPP) om ISO/IEC 24711-pagina's te printen op de

overgrote meerderheid van kleureninkjetprinters onder €200 in

de markt met originele cartridges met standaardcapaciteit,

zoals gerapporteerd door IDC in Q1 2018. Ga voor meer

informatie naar hp.com/go/XXcompare. Alle prijzen zijn inclusief

BTW. De ISO-paginaopbrengst is gebaseerd op continu printen

in de standaardmodus. Voor meer informatie over ISO-normen:

hp.com/go/pageyield. 5 HP Instant Ink Service is niet in alle

landen beschikbaar. U kunt de beschikbaarheid controleren op

hpinstantink.com. 6 Uw mobiele apparaat moet Bluetooth v4.2+

ondersteunen en ingeschakeld zijn. Een app zoals HP ePrint of

HP Smart moet geïnstalleerd en geopend zijn om te kunnen

afdrukken. Het mobiele apparaat moet zich binnen 1,5 m van

de printer bevinden. Voor meer details, zie

http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth is een handelsmerk

in eigendom van en wordt onder licentie gebruikt door HP. 7

Draadloze werking is alleen beschikbaar in 2.4 GHz en 5.0 GHz

modi. Voor meer informatie, zie hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi
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is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®. 8

USB-kabel niet inbegrepen; afzonderlijk verkrijgbaar. 9 Met het

gratis printplan kunt u 15 pagina's per maand gratis printen

(papier en internetverbinding niet inbegrepen) gedurende de

levensduur van uw printer. Overtollige pagina's zijn uitgesloten

en zullen aan het eind van de maand in rekening worden

gebracht op de betaalwijze van de klant tegen een tarief van £1

voor elk extra pakket van 10 pagina's (de klant zal £1 in

rekening worden gebracht voor elk pakket, zelfs als hij niet het

hele pakket gebruikt). HP behoudt zich het recht voor om het

tarief voor gratis afdrukken op elk moment te wijzigen of te

annuleren, met inachtneming van een kennisgevingstermijn van

60 dagen. Geen contante terugbetaling mogelijk, tenzij de wet

dit voorschrijft. Zie voor meer informatie de voorwaarden van

HP Instant Ink op Gebruiksvoorwaarden HP Instant Ink. 10

Gemaakt van meer dan 20 procent gerecycled plastic (in

gewicht).

Eigenschappen Prestaties

 Max. resolutie (DPI) : 4800 x 1200 dpi•

 Type printuitvoer : Kleur•

Standaardinformatie Abmessungen (B x T x H)/Gewicht: Minimal: 425 x 304 x 154

mm; Maximal: 425 x 546 x 250 mm

(Ausgabefachverlängerung vollständig ausgezogen)/3,42 kg

•
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