
HP Officejet 4355 all-in-one printer, fax, scanner, copier

Ultracompacte all-in-one met documentinvoer om te printen, te faxen, te
scannen en te kopiëren. Tekst van laserkwaliteit en briljante
kleurenprints en kopieën, krachtige fax met blokkering voor
reclamefaxen [p1], scanner van hoge kwaliteit en het gemak van een
geïntegreerde handset.

Alles wat u nodig hebt – ultracompact vier-in-één model met geïntegreerde telefoon.
Het gemak van een betrouwbare all-in-one met documentinvoer die snelle print-, fax- en kopieerprestaties en uitstekende
scanmogelijkheden biedt, inclusief een geïntegreerde telefoon. Door het lichte, ultracompacte ontwerp met opklapbare
invoerlade past dit 4-in-1 apparaat op elk bureau of schap. Snel en efficiënt werken – printen en kopiëren met 20 ppm in
zwart en 14 ppm in kleur. Inkt en geld besparen met HP inktcartridges – ontworpen voor efficiënt inktgebruik.

Overtuigende zakelijke communicatie door professionele printkwaliteit.
Indrukwekkende documenten, brieven en rapporten produceren met zwarte tekst van laserkwaliteit en schitterende kleuren
van fotokwaliteit. Gemakkelijk kopiëren in kleur en zwart-wit (met of zonder pc) en zoomen en vergroten met één druk op
de knop. Gearchiveerde documenten behouden tientallen jaren hun zwarte tekst en fraaie kleuren, zonder te verbleken
[k1]. Uitstekende scanner met 1200 x 1200 dpi en 48-bits kleur om belangrijke documenten om te zetten in digitale
bestanden.

Hogere efficiency dankzij een snelle fax en geavanceerde beheertools.
Snel en betrouwbaar faxen in kleur en zwart-wit zonder pc, met een 33,6-Kbps faxmodem, sneltoetsen en tot 100
snelkiesnummers. De automatische documentinvoer voor 20 pagina's is handig om meerbladige documenten te faxen. Het
faxgeheugen voor 200 pagina's [k2] zorgt dat u nooit een fax mist, zelfs niet als de inkt op is, en de functie
groepsverzending verstuurt faxen naar maximaal 20 locaties. De blokkering voor reclamefaxen houdt ongewenste faxen
tegen [k3].

[p1] Beller-ID service vereist, niet inbegrepen; servicecontract moet apart worden aangeschaft.
[k1] Gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier; stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur op vergelijkbare
systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909. [k2] Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr. 1 bij standaardresolutie. Complexe
pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen. [k3] Beller-ID service vereist, niet inbegrepen; servicecontract moet apart
worden aangeschaft.



Printen
Printtechnologie Thermische HP inkjettechnologie
Scherm LCD (2 tekstregels)
Printsnelheid Documenttype Concept Standaard Presentatie

Zwarte tekst, A4: 20 ppm 7,1 ppm tot 0,9 ppm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4: tot 14 ppm 2,9 ppm
10 x 15 cm kleurenfoto (fotopapier): Vanaf 44 seconden (met

witranden)
Vanaf 81 seconden (met
witranden)

Vanaf 120 seconden (met
witranden)

Afhankelijk van het type en de printmodus; genoemde snelheden zijn gemiddelden. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk
van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.

Printkwaliteit Zwart: 1200 x 1200 dpi, Kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur en 1200 dpi invoer
Printen zonder witranden Ja (tot 10 x 15 cm)
Printertalen Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
Fonts 8 TrueType

Faxen Modemsnelheid: 33,6 Kbps
Geheugen: 200
Faxen in kleur: Ja

Snelkiezen: 100
Automatische nummerherhaling: Ja

Uitgestelde faxverzending: Ja

*Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr. 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en
geheugen.

Scannen Scansnelheid: 10 x 15 cm kleurenfoto naar Microsoft® Word: minder dan 32 seconden; OCR A4-formaat tekstpagina naar
Microsoft® Word: minder dan 33 seconden; preview: minder dan 18 seconden. (Preview- en scansnelheid gerealiseerd met een
1,8-GHz Pentium 4 pc met 512 Mb RAM, Windows XP en door rechtstreeks naar eindgebruikersapplicaties te scannen met HP
Director. Scansnelheden zijn mede afhankelijk van de complexiteit van het document.)
Maximum afmeting documenten: 216 x 356 mm
Resolutie: Optisch: Tot 1200 dpi; Hardware: 1200 x 1200 dpi; Geoptimaliseerd: Tot 19.200 dpi
Type: Invoer van losse vellen; Bitdiepte: 48-bits; TWAIN-versie: Versie 1.7; Grijstinten: 256

Kopiëren
Kopieersnelheid Documenttype Concept Standaard Presentatie

Zwarte tekst, A4: 20 ppm 7,1 kpm 0,9 kpm
Tekst met kleurenafbeeldingen, A4: tot 14 ppm 2,9 kpm 0,9 kpm
Resolutie: Zwart: Tot 600 dpi; Aantal kopieën: 200; Verkleinen/vergroten: 25 - 400 %

Maximumgebruik 1500 pagina's per maand
Capaciteit van de automatische
documentinvoer

Standaard, 20 vel

Mediatypen Papier (inkjet, foto, gewoon), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, HP speciale media, t-shirt transfers
Automatische papierherkenning Nee
Mediaformaten Standaard: Papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparanten: A4 210 x 297 mm, enveloppen:

DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, kaarten: A6 105 x 148 mm, etiketten: A4 210 x 297 mm, fotopapier: 102 x 152 mm
(met scheurtab), afwijkend OR afwijkende formaten: 77 x 127 tot 216 x 356 mm

Max. mediagewicht A4: 70 tot 90 gr/m²; folio: 75 tot 90 gr/m²; enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; briefkaarten: tot 200 gr/m²; fotopapier: tot 240
gr/m²

Papierverwerking Standaard: Invoerlade voor 100 vel, automatische documentinvoer voor 20 pagina's
Mediaverwerking/invoer Vellen: 100, Enveloppen: 10, Kaarten: 20, Transparanten: 25 vel, foto (10 x 15 cm): 30 vel
Dubbelzijdig printen Handmatig
Voeding Vereisten: Ingangsspanning 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), geaard, Voedingtype: Externe
Stroomverbruik Maximum: max. 18 W
Interface en aansluitopties 1 Hi-Speed USB - compatibel met de USB 2.0 specificatie
Geheugen 16 Mb; Maximum: 16 Mb
Inbegrepen software HP Photosmart Essential software
Afmetingen (b x d x h) Zonder verpakking: 426 x 451 x 330 mm (in bedrijf), 426 x 204 x 180 mm (bij opslag), met verpakking: 501 x 242 x 270 mm
Gewicht Zonder verpakking: 3,91 kg, met verpakking: 5,5 kg
Compatibele besturingssystemen Windows® 98 SE, 2000 (SP3 of hoger), Me, XP Home Edition, XP Professional; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Minimum systeemeisen Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/all-in-one
Omgevingscondities Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Ja
Garantie Standaard één jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijk vereisten.

Technische specificaties Bestelinformatie
Q8091A HP Officejet 4355 all-in-one, HP

Nr. 21 zwarte inktcartridge
(C9351AE), HP Nr. 22
drie-kleuren inktcartridge

(C9352AE), HP Photosmart
Essential software,

installatiegids,
gebruikershandleiding,

voedingsmodule, netsnoer,
telefoonkabel

Accessoires
C6518A HP USB-kabel, 2 m

Supplies
C9351AE HP Nr. 21 zwarte inktcartridge
C9352AE HP Nr. 22 drie-kleuren

inktcartridge
C8727AE HP nr. 27 zwarte inktcartridge

(10 ml)

media
C6818A HP Superior inkjetpapier 180,

glanzend, 180 gr/m², A4/210
x 297 mm/50 vel

Q6592A HP Superior inkjetpapier 180,
mat, 180 gr/m², A4/210 x 297

mm/100 vel
Q6593A HP Professional inkjetpapier

120, mat, 120 gr/m², A4/210
x 297 mm/200 vel

C3832A HP Premium transparanten, 157
gr/m², A4/210 x 297 mm/20

vel
Q6559A HP Etiketten 70 x 36 mm,

A4/210 x 297 mm/100 vel
C5977B HP Bright White Inkjet papier,

90 gr/m², A4/210 x 297
mm/250 vel

CHP910 HP Kopieerpapier, 80 gr/m²,
A4/210 x 297 mm/500 vel

CHP210 HP Printing Paper, 80 gr/m²,
A4/210 x 297 mm/500 vel

Q5437A HP Glanzend fotopapier, 210
gr/m², A4/210 x 297 mm/25

vel
C7891A HP Glanzend fotopapier, 210

gr/m², 10 x 15 cm plus tab/20
vel

Q5441A HP Everyday fotopapier,
matglanzend, 175 gr/m², 10 x

15 cm plus tab/100 vel

service en support
U4790E exchange op de

volgende werkdag, beschikbaar
in België, Tsjechië, Denemarken,

Finland, Frankrijk, Duitsland,
Hongarije, Ierland, Israël, Italië,

Nederland, Polen, Portugal,
Rusland, Spanje, Zweden,

Zwitserland, Groot-Brittannië,
Zuid-Afrika; U4792E retour aan
depot, beschikbaar in Tsjechië,

Hongarije, Polen, Rusland,
Malta, Bulgarije, Slowakije,
Slovenië, EEM (European

Emerging Markets), Kroatië,
Roemenië, Turkije, Israël,

Zuid-Afrika, het Midden-Oosten,
VAE, Egypte, Saudi-Arabië,

West-Afrika.
Een compleet overzicht van supplies en accessoires

is beschikbaar op de HP website:
http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/all-in-one    http://www.hp.com
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