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HP LaserJet Pro M304aHP LaserJet Pro M304a
Verlicht uw werklast, focus op uw bedrijfVerlicht uw werklast, focus op uw bedrijf

Een succesvol bedrijf betekent slimmer werken. De HP LaserJet Pro M304a printer is ontworpen zodat u zich
kunt focussen op de groei van uw bedrijf en op het versterken van uw concurrentiepositie.

Printer die dynamische beveiliging
ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met
cartridges met een originele HP chip.
Cartridges met een niet-HP chip werken
mogelijk niet en cartridges die nu werken,
zullen mogelijk in de toekomst niet werken.
Meer informatie op:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Ontwikkeld om u - en uw bedrijf - vooruit te helpenOntwikkeld om u - en uw bedrijf - vooruit te helpen

Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Dit apparaat ontwaakt snel en print meteen.

Minder wachttijd. Verhoog uw productiviteit met printsnelheden tot 35 pagina's (A4) per
minuut (ppm). 

Houd uw kantoor veilig met een printer die niet op het netwerk is aangesloten.

Eenvoudig ontworpen om uw dag te vergemakkelijkenEenvoudig ontworpen om uw dag te vergemakkelijken
Deze printer is snel te installeren en de apparaatinstellingen zijn gemakkelijk te beheren
om nog efficiënter te printen.

Benut uw werkplek optimaal met een printer die gemakkelijk bij uw manier van werken
past.

Het 2-regelige LCD-display is gemakkelijk te lezen en te bedienen.

Werk zonder vertragingen of gedoe, dankzij cartridges met automatische
zegelverwijdering.

Duurzaamheid is slim zakendoenDuurzaamheid is slim zakendoen

Vermijd de frustratie van iets opnieuw te moeten printen, verspild materiaal en oproepen
naar ondersteuning met originele HP tonercartridges.

Gebruikt tot 18% minder energie ten opzichte van eerdere producten.
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ProductrondleidingProductrondleiding

Foto: HP LaserJet Pro M304aFoto: HP LaserJet Pro M304a

1. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm

2. Hi-Speed USB 2.0-poort

3. Klep aan achterzijde (toegang tot de papierdoorgang)

4. 2-regelig LCD-bedieningspaneel

5. Uitvoerbak voor 150 vel

6. Knop voor openen voorklep

7. Klep aan voorzijde (toegang tot HP EcoSmart zwarte tonercartridge)

8. Invoerlade 2 voor 250 vel ondersteunt media tot 216 x 356 mm

Accessoires, supplies en supportAccessoires, supplies en support

SuppliesSupplies CF259ACF259A HP 59A originele zwarte LaserJet tonercartridge (3000 pagina's)

CF259XCF259X HP 59X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)

AccessoiresAccessoires D9P29AD9P29A HP LaserJet Pro papierinvoerlade 550 vel

Service en supportService en support UB9T8EUB9T8E HP 3 jaar service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro M304 
UB9U3PEUB9U3PE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag voor LaserJet Pro M304 
UB9U2EUB9U2E HP 3 jaar service retour aan depot voor LaserJet Pro M304 
UB9U6PEUB9U6PE HP 1 jaar post-warranty service retour aan depot voor LaserJet Pro M304
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Technische specificatiesTechnische specificaties

ModelModel HP LaserJet Pro M304aHP LaserJet Pro M304a

Bestelnr.Bestelnr. W1A66A

FunctiesFuncties Printen

BedieningspaneelBedieningspaneel 2-regelig lcd-scherm, knop OK, knop Links, knop Rechts, knop Annuleren, knop Terug, ledlampje Gereed, ledlampje Foutmelding

PrintenPrinten

Printtechnologie Laser

Printsnelheid Zwart (A4, standaard)Zwart (A4, standaard) Tot 35 ppm;

Eerste pagina gereed Zwart (A4, gereed)Zwart (A4, gereed): Vanaf 6,9 seconden;
Zwart (A4, slaapstand)Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8 seconden;

Printresolutie Zwart (beste)Zwart (beste): Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi);
TechnologieTechnologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; uitgebreide versie tot 4800 x 600 dpi), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), Economode;

Maandelijks printvolume 80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maandAanbevolen aantal pagina's per maand: 750 tot 4000

Standaard printertalen HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3-emulatie, PDF, URF, PWG Raster

Fonts en lettertypen 84 scalable TrueType-lettertypen

Printgebied PrintmargesPrintmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 207,4 x 347,1 mm

Dubbelzijdig printen Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

ProcessorsnelheidProcessorsnelheid 1200 MHz

InterfacemogelijkhedenInterfacemogelijkheden

Standaard 1 Hi-Speed USB 2.0

Draadloos Nee

Netwerkmogelijkheden Nee

Harde schijfHarde schijf Geen

GeheugenGeheugen StandaardStandaard: 256 MB DRAM; 256 MB flash; MaximumMaximum : 256 MB DRAM; 256 MB flash

MediaverwerkingMediaverwerking

Aantal papierladen StandaardStandaard: 2; MaximumMaximum: 3

Mediatypen Papier (effen, EcoFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, voorbedrukt, geperforeerd, gerecycled, ruw); Enveloppen; Etiketten

Mediaformaat

Aangepast (metrisch)Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm
Ondersteund (metrisch)Ondersteund (metrisch): Lade 1, lade 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm);
Briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x
15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel)
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ModelModel HP LaserJet Pro M304aHP LaserJet Pro M304a

Bestelnr.Bestelnr. W1A66A

Mediaverwerking
Standaard invoerStandaard invoer: Multifunctionele lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel
StandaarduitvoerStandaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel
Optionele invoerOptionele invoer: Optionele derde lade voor 550 vel

Mediagewicht Lade 1: 60 tot 175 gr/m²; Lade 2, optionele lade voor 550 vel lade 3: 60 tot 120 gr/m²

Invoercapaciteit

Lade 1Lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10
Lade 2Lade 2: Vellen: 250
Lade 3Lade 3: Vellen: 550
MaximumMaximum: Tot 900 vel

Uitvoercapaciteit
StandaardStandaard: 150 vel
Enveloppen: Tot 10 enveloppen
MaximumMaximum: 150 vel

Compatibele besturingssystemenCompatibele besturingssystemen

Windows Client OS (32/64-bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS,
iOS, Android, Mac - Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6-printerdriver, ga voor meer
informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.support.hp.com, voer de productnaam in en zoek deze, klik op de gebruikershandleiding en
voer de productnaam in en zoek naar gebruikershandleiding, zoek uw (productnaam) - Gebruikershandleiding, zoek de sectie Ondersteunde besturingssystemen, UPD
PCL6/PS-printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.hp.com/go/upd

Minimum systeemeisenMinimum systeemeisen WindowsWindows: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, internetbrowser, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar http://www.microsoft.com
MacMac: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, ga voor hardwarevereisten voor het besturingssysteem naar http://www.apple.com

Bijbehorende softwareBijbehorende software Softwareoplossingen worden niet meegeleverd in de doos; download de software van http://www.123.hp.com/laserjet of http://www.hp.com

BeveiligingsbeheerBeveiligingsbeheer Secure Boot, beveiliging van firmware-integriteit, runtime code-integriteit, EWS met wachtwoordbeveiliging via de softwaretoolbox/EWS-proxy, vergrendeling van
bedieningspaneel, ondertekende firmware, beheerdersinstellingen via de softwaretoolbox/EWS-proxy

PrinterbeheerPrinterbeheer HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin software

Afmetingen en gewichtAfmetingen en gewicht

Afmetingen printer (B x D x H) MinimumMinimum 381 x 357 x 216 mm;
MaximumMaximum: 381 x 634 x 241 mm;

Afmetingen verpakking (b x d x h) 443 x 274 x 464 mm

Gewicht printer 8,22 kg

Gewicht met verpakking 10,5 kg

OmgevingsconditiesOmgevingscondities TemperatuurTemperatuur: 15 tot 32,5 °C
LuchtvochtigheidLuchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid

BewaaromstandighedenBewaaromstandigheden TemperatuurTemperatuur: -20 tot 40 °C

GeluidGeluid GeluidskrachtemissieGeluidskrachtemissie: 6,8 B(A)
GeluidsdrukemissieGeluidsdrukemissie: 54 dB (A)

VoedingVoeding

VereistenVereisten: 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz);
GebruikGebruik: 495 watt (actief printen), 5,5 watt (standby), 0,5 watt (slaapstand), 0,5 watt (auto-uit/wake-on-USB, ingeschakeld bij levering), 0,05 watt (auto-uit/handmatig
aan), 0,05 watt (handmatig uit);
Type voedingsbronType voedingsbron: Interne (ingebouwde) voeding;

CertificatenCertificaten CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - (Klasse B), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
Blue Angel-compatibelBlue Angel-compatibel Nee, raadpleeg het ECI-document (Ecolabel Comparison Information)

Land van herkomstLand van herkomst Gemaakt in de Filipijnen

Inhoud van de doosInhoud van de doos HP LaserJet Pro M304a; Voorgeïnstalleerde HP 59A zwarte LaserJet tonercartridge (opbrengst 1.500 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; Flyer met
regelgeving; Netsnoer

GarantieGarantie Eén jaar garantie met reparatie bij bench of in depot. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op
met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio.
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VoetnotenVoetnoten

 Gemeten met behulp van ISO/IEC 24734 en exclusief de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid varieert afhankelijk van de systeemconfiguratie, de
softwaretoepassing, het stuurprogramma en de complexiteit van het document.
 Gebaseerd op interne HP testen met behulp van genormaliseerde TEC-waarde, 2019.

Technische specificaties disclaimersTechnische specificaties disclaimers

 Printstand: "Concept", "Normaal" (standaardinstelling), "Dunne lijn".
 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.
 Zonder laden, kleppen niet uitgeschoven.
 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. Stroomverbruik is

gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
 De in de doos meegeleverde cartridge heeft een opbrengst van 1.500 pagina's in zwart volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere

factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Het aantal pagina's varieert afhankelijk van de printcondities en het gebruik bij de klant.

http://www.hp.com/nlhttp://www.hp.com/nl

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 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.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-5580, Augustus 2019
DOC-M
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