
HP printinterface-oplossingen voor
thuisgebruikers en kleine bedrijven

HP upgradekit voor draadloos printergebruik
Q6259A
Q6259A
Q6259A
Alles wat u nodig heeft om draadloos te printen, zelfs vanaf een niet-draadloze desktop of notebook pc
– inclusief een printerontvanger en een pc-ontvanger. Gemakkelijk te installeren en te gebruiken en
geschikt voor de meeste HP printers of all-in-ones en elke pc – vast of draadloos.

HP bt500 Bluetooth USB 2.0 draadloze adapter
Q6273A
Q6273A
Q6273A
Draadloos printen en documenten, foto's, berichten en afbeeldingen overbrengen vanaf een
Bluetooth-compatibel apparaat 1. Een snelle, veilige verbinding met de nieuwste Bluetooth technologie –
compatibel met Windows Vista™ en HP pc's en geselecteerde HP printers.

HP USB netwerkprintadapter
Q6275A
Q6275A
Q6275A
Deze gemakkelijk te installeren en te gebruiken netwerkprintadapter ondersteunt printen, kopiëren,
scannen en faxen vanaf elke netwerk-pc. Hij is aan te sluiten op elke vaste of draadloze hub of router
via 10/100 Ethernet en is compatibel met de meeste HP en niet-HP printers en all-in-ones.

● Voordelig draadloos printen met of zonder thuis- of kantoornetwerk
● Complete draadloze printoplossing
● Gemakkelijk en veilig

● Draadloos printen en bestanden overbrengen vanaf Bluetooth®-compatibele apparaten 2

● Snel draadloos verbinding maken – 3 Mbps bij een afstand van 10 meter
● Snel en eenvoudig te installeren en gebruiksklaar met de Bluetooth installatiewizard

● Gemakkelijk een printer delen met meerdere desktop en notebook pc-gebruikers in het netwerk.
De printadapter is gemakkelijk te installeren zodat u direct documenten via het netwerk kunt
printen.

● Zeer snel te installeren. U sluit de adapter aan op de USB-poort van de printer, maakt zonder
extra configuratie verbinding van de printer naar het netwerk en beschikt over snelle 10/100
data-overdracht.

● U kunt vanaf elke locatie in het netwerk printen, scannen, kopiëren, faxen en toegang krijgen tot
geheugenkaarten en de printerstatus. Deze printadapter werkt met vaste en draadloze routers via
10/100 Ethernet, de meeste HP en niet-HP printers en elke desktop of notebook pc.

1 Ondersteunt cameratelefoons en apparaten met Bluetooth® draadloze technologie
Kijk op www.hp.com/support voor een lijst van compatibele apparaten
Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.
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Technische specificaties

Bestelinformatie Q6259A
HP upgradekit voor draadloos printergebruik
HP draadloze printadapter, draadloze dongle,
voedingsadapter, USB-kabel, gids voor snelle installatie,
cd

Q6273A
HP bt500 Bluetooth USB 2.0 draadloze adapter
HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 draadloze adapter, gids
voor snelle installatie, cd

Q6275A
HP USB netwerkprintadapter
HP netwerkprintadapter, Ethernet-kabel,
voedingsadapter, USB-kabel, gids voor snelle installatie,
cd

Externe I/O-poorten 1 USB (compatibel met de Hi-Speed USB 2.0 specificatie)
1 draadloos 802.11 b/g

1 USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie)
Bluetooth® 2.0

1 USB 2.0 High-Speed
1 RJ-45 (10/100Base-TX) 802.3

Compatibele besturingssystemen Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
32-bits

Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
32-bits, Microsoft® Windows Vista® 64-bits

Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft®
Windows® XP Professional, Microsoft® Windows Vista®
32-bits, Microsoft® Windows Vista® 64-bits

Afmetingen (b x d x h) 90 x 55 x 20 mm 18,5 x 8,7 x 60,5 mm 88,4 x 50,9 x 25,4 mm

Stroomverbruik Max 3 Watt Maximaal 260 milli-watt Max 3 Watt

Type voedingsmodule Externe voedingsadapter
dongle wordt gevoed door pc

Extern: dongle wordt gevoed door printer Externe voedingsadapter

Voeding Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz (± 0,5A),
Uitgang: 3,3 V, 2 A

Ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz (± 0,5A),
Uitgang: 3,3 V, 2 A

Standaard garantieverklaring 1 jaar hardwaregarantie 1 jaar hardwaregarantie 1 jaar hardwaregarantie
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Een compleet overzicht van compatibele producten is beschikbaar op: www.hp.com/support
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