Datasheet

HP DeskJet 3639 All-in-One
printer
Blijf mobiel en voer gemakkelijk meer taken uit

Houd het eenvoudig met een
betrouwbare all-in-one. Kies de
simpelste oplossing om vanaf je
smartphone of tablet te printen. Je
kunt direct uit de doos printen,
scannen en kopiëren en wint ruimte
dankzij het ruimtebesparende
design.
1

Voornaamste kenmerken
● Printsnelheid: Tot 8,5 ppm in zwart, ISO
(A4); Tot 6 ppm in kleur, ISO (A4)

Print mobiel zonder moeite
● Dankzij de simpele installatie op uw smartphone, tablet of pc hebt u snel verbinding en

kunt u snel beginnen met printen.2

● Interface: Standaard 1 Hi-Speed USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n

● Maak met uw smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en print

● Stille modus: Ja

● Beheer printtaken en scan onderweg met de gratis HP All-in-One Printer Remote

zonder het netwerk op te gaan.3
mobiele app.4

● Print vanaf verschillende smartphones en tablets.1 Het resultaat is fantastisch, ook als u

niet in de buurt van de printer bent.

Print voordelig in een hoge kwaliteit
● Voordelig: met originele HP high-capacity inktcartridges produceert u tot tweemaal

zoveel pagina's.5

● Maak telkens weer hoogwaardige prints met 's werelds best verkochte printermerk.6

Print direct alles wat je nodig hebt
● Voer taken eenvoudig uit. Het display bevat eenvoudige pictogrammen voor print-,

scan- en kopieerfuncties.

● Maak de mooiste prints. Print thuis randloze foto's, flyers en andere documenten.
● Direct uit de doos gebruiksklaar en automatisch verbinding maken met het draadloze

netwerk.7

Kies een printer die bij jouw mobiele levensstijl past
● Maak ruimte vrij met een compacte all-in-one die overal past: op uw bureau, op een

plank of waar u hem nodig heeft.

● Print in elke ruimte zonder anderen te storen. In de optionele stille modus werkt de

printer vrijwel geluidloos.

HP DeskJet 3639 All-in-One printer

Technische specificaties
Functies

Afdrukken, kopiëren, scannen, draadloos

Printsnelheid

Tot 8,5 ppm ISO zwart (A4); Tot 6 ppm ISO kleur (A4)
eerste pagina gereed:Vanaf 14 seconden zwart (A4, standby) ;Vanaf 17
seconden kleur (A4, standby)

Inhoud van de doos

F5S43B: HP DeskJet 3630 All-in-One printer; HP 302 zwarte
setup-inktcartridge (ca. 135 pagina's); HP 302 drie-kleuren setup-inktcartridge
(ca. 100 pagina's); Cd-rom met software; Installatieposter; Netsnoer;
USB-kabel.

Printresolutie

Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd Zwart; Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in
kleur (op geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200
dpi invoer)

Supplies

F6U65AE HP 302 originele drie-kleuren inktcartridge ca165 pagina's
F6U66AE HP 302 originele zwarte inktcartridge ca 190 pagina's
F6U67AE HP 302XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge ca330
pagina's
F6U68AE HP 302XL originele high-capacity zwarte inktcartridge ca480 pagina's

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printgebied

Printmarges: Boven: 3 mm; Onder: 3 mm; Links: 3 mm; Rechts: 3 mm;
Maximaal bedrukbaar gebied: 216 x 355 mm

Printertalen

HP PCL 3 GUI; PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Compatibele besturingssystemen

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.8 Mountain
Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja, tot 210 x 297 mm (A4)

Aantal printcartridges

2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)

Minimum systeemeisen

Windows: 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, Internet Explorer; Windows Vista: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits
(x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding,
USB-poort, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
GB vrije schijfruimte; Internet; USB

Mobiele printcapaciteit

HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing

Maandelijks printvolume

Tot 1000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 100 tot 250

Automatische papierherkenning

Ja

Scherm
Multitasking wordt ondersteund

LCD 7 segmenten, pictogrammen

Inbegrepen software

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

Nee

Afmetingen printer (B x D x H)

Minimum: 438 x 310 x 158 mm; maximum: 438 x 553,5 x 256,6 mm

Draadloze mogelijkheden

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

Afmetingen verpakking (B x D x H)

475 x 192 x 354 mm

Interfacemogelijkheden

Standaard 1 Hi-Speed USB 2.0

Gewicht printer

4,17 kg

Netwerkmogelijkheden

Ja, via ingebouwd Wireless 802.11b/g/n

Gewicht verpakking

5,09 kg

Geheugen

Standaard Geïntegreerd geheugen; maximum Geïntegreerd geheugen

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 40 ºC, Luchtvochtigheid: 20 tot 80% rel

Slimme printersoftwarefuncties

Handmatig dubbelzijdig

Gegevensopslag

Kopieerinstellingen

Automatisch vergroten; Maximumaantal kopieën: 9 kopieën; Kopieerresolutie:
Tot 600 x 300 dpi; Kopieerresolutie, tekst en afbeeldingen in kleur: Tot 600 x
300 dpi; Kopieën vergroten/verkleinen: inpassen op pag

Temperatuur: -40 tot 60 ºC, Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel
(niet-condenserend)

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6 B(A); Geluidsdruk: 47 dB

Voeding

vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
verbruik: 10 Watt (maximum), 0,07 Watt (uit), 2,1 Watt (standby), 0,88 Watt
(slaapstand)
type voeding: Ingebouwde voedingsmodule

Certificaten

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Klasse B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; GOST (Rusland)
ENERGY STAR-gekwalificeerd: Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Garantie

Een jaar hardwaregarantie, 24 uur per dag, 7 dagen per week support via het
web

Service en support

UG062E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende dag voor
multifunctionele printers
UG187E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor multifunctionele
printers
(UG062E: alleen in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen,
Slowakije, UG187E: alle landen van EMEA)

Kopieersnelheid

5 kpm zwart ISO (A4), 3,5 kpm kleur ISO (A4)

Scannerspecificaties

Scannertype: Flatbed; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS);
Invoermodi voor scannen: Scannen via HP Photosmart software; Twain-versie:
Versie 1.9; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische
scanresolutie: Tot 1200 dpi

Bestandsformaat voor scannen

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Te scannen oppervlak

maximum mediaformaat: 216 x 297 mm

Bitdiepte/ grijstinten

24-bits/ 256

digitale verzending

Standaard: Nee

Mediatypen

Gewoon papier, fotopapier, brochurepapier, enveloppen en ander speciaal
inkjetpapier

Mediaformaten

ondersteund A4; B5; A6; DL-envelop; afwijkend OR afwijkende formaten: 76 x
127 tot 216 x 356 mm

Mediaverwerking

Invoercapaciteit: Tot 60 vel; Tot 20 kaarten 20 vel fotopapier
Uitvoercapaciteit: Tot 25 vel, Tot 5 enveloppen
Tot 25 vel
Dubbelzijdig printen: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Papiergewicht

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; Aanbevolen: 75 gr/m²

Voetnoten

1In vergelijking met de meeste All-in-One inkjetprinters voor consumenten/kantoor tot €399 uit november 2014, op basis van marktgegevens van IDC uit Q3 2014 en de gemiddelde installatietijd en/of de aanwezigheid van een voorgeladen plug-in. Voor

printerconfiguratie moet een app worden gedownload. Om lokaal af te drukken moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van
de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrukken hebt u een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Mogelijk zijn een app of software nodig en moet het HP
ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2De HP All-in-One Printer Remote mobiele app die moet worden gedownload is compatibel met iPhone® 4 en later, iPad® 4e generatie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® en mobiele devices met Android™ 4.0.3 of later. De printer
en het mobiele device moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten en toegang hebben tot internet. Kijk voor een lijst met ondersteunde besturingssystemen op http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3Om te printen moet het device verbonden zijn met het
Wi-Fi-signaal van een MFP of printer die Wireless Direct printen ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het draadloze access point in de
printer. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4Voor mobiel printen hebt u een draadloos access point en een internetverbinding nodig. Compatibel met iPhone® 4 en later, iPad® 4e gen, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G met iOS 7 of
later en mobiele devices met Android™ 4.0.3 of later. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Om te scannen/kopiëren moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een Wireless
Direct-verbinding met de printer nodig. Voor mobiel scannen is een camera met 5 megapixel of meer en automatische scherpstelling vereist.; 5Gebaseerd op HP 302XL originele high-capacity zwarte inktcartridges. High-capacity inktcartridges zijn niet inbegrepen;
apart aan te schaffen. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Een lagere prijs per pagina in vergelijking met de geschatte winkelprijs en de gemiddelde paginaopbrengst van standaard HP 302 originele inktcartridges. De werkelijke
prijzen kunnen afwijken.; 6Gebaseerd op IDC's Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2012 Q4. Geleverde inkjet één-functie printers en multifunctionele printers (MFP's), inclusief productie-units.; 7HP Auto Wireless Connect is niet voor alle
systeemconfiguraties beschikbaar. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met een 2,4-GHz router. Kijk voor informatie over compatibiliteit op
http://www.hp.com/go/autowirelessconnect.
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