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HP OfficeJet 200 mobiele printerHP OfficeJet 200 mobiele printer
Vrijwel overal printenVrijwel overal printen

Werk waar ook ter wereld met een krachtige,
draagbare printer – een netwerk is niet nodig.
Deze snelle, stille printer print meer pagina's
per cartridge en heeft een lange
batterijlevensduur.  
 
 
Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld
voor gebruik met cartridges met een originele HP chip.
Cartridges met een gewijzigde of 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

Voornaamste kenmerkenVoornaamste kenmerken

AfdruksnelheidAfdruksnelheid Op netstroom: tot 10 ppm in zwart; tot 7
ppm in kleur
Eerste pagina gereedEerste pagina gereed Op netstroom: vanaf 12 sec in zwart;
vanaf 14 sec in kleur

Interface mogelijkhedenInterface mogelijkheden Standaard 1 USB 2.0 + Wi-Fi

SchermScherm 2,0-inch (5,08-cm) Hi-Res MGD (monochroom
grafisch display)

Gemakkelijk mobiel printen waar u ook bentGemakkelijk mobiel printen waar u ook bent
U kunt eenvoudig draadloos printen vanaf uw laptop of mobiele devices met
of zonder router.

Klaar om te printen in enkele minuten. Gemakkelijke installatie dankzij HP
Auto Wireless Connect.
Deze robuuste, compacte printer past in uw auto, backpack en meer om
gemakkelijk overal te printen.

Loop voorop met snelle, gemakkelijke mobiele printoptiesLoop voorop met snelle, gemakkelijke mobiele printopties
Minder onderbrekingen om op te laden dankzij de lange batterijlevensduur.

Originele HP cartridges hebben de hoogste paginaopbrengst van alle printers
in deze klasse.

Werk productief, waar u ook bent. Uw werk is sneller klaar dankzij de hoge
printsnelheden.

Werk productief op het handige, grote bedieningspaneel.

Robuuste kwaliteit en betrouwbaarheidRobuuste kwaliteit en betrouwbaarheid
Werk de hele dag door. Laad thuis, in de auto, op kantoor of elders op.

Sluit de printer aan op een stopcontact en laad deze met HP Fast Charge
binnen 90 minuten op terwijl hij uit staat.
Schitterend ontwerp en een geluidloze werking die niet verstorend is. Maak
indruk op klanten, zonder storende geluiden.

Maak schitterende prints met een betrouwbare printer, telkens weer.
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Technische specificatiesTechnische specificaties

VoetnotenVoetnoten
 Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die printen via Wi-Fi Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer

informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
 De claim van beste prestaties in zijn klasse is gebaseerd op een vergelijking van alle mobiele inkjet kleurenprinters uit oktober 2015 volgens door de fabrikanten gepubliceerde specificaties, op basis van marktgegevens van IDC uit

Q2 2015.
 Om lokaal te printen moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. Voor remote printen is een internetverbinding naar een HP webprinter

nodig. Informatie over hoe u moet printen en of daarbij een app nodig is vindt u op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 De printsnelheid kan variëren afhankelijk van de voedingsbron. Uitgezonderd de eerste serie ISO-testpagina's. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Ondersteunt USB-opladen in UIT-stand indien aangesloten op een USB-oplaadpoort met een minimum oplaadcapaciteit van 1A.
 HP Fast Charge-technologie laadt de standaardbatterij binnen 90 minuten op tot 90% indien wordt opgeladen via een stopcontact terwijl het systeem uit is. Als de printer aan staat is de oplaadtijd langer en afhankelijk van het

gebruik.
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FunctiesFuncties Afdrukken

PrinttechnologiePrinttechnologie Thermische HP inkjettechnologie

PrintsnelheidPrintsnelheid Zwart (A4, ISO):Zwart (A4, ISO): Op netstroom: tot 10 ppm; Op
batterij: 9 ppm; Kleur (A4, ISO):Kleur (A4, ISO): Op netstroom: tot 7
ppm; Op batterij: tot 6 ppm;

Eerste pagina gereedEerste pagina gereed Zwart (A4, gereed):Zwart (A4, gereed): Op netstroom: vanaf 12 sec; Op
batterij: vanaf 12 sec; Kleur (A4, gereed):Kleur (A4, gereed): Op
netstroom: vanaf 14 sec; Op batterij: vanaf 15 sec;

PrintresolutiePrintresolutie Zwart (beste):Zwart (beste): Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd (bij
printen vanaf een computer); Kleur (beste):Kleur (beste): Tot
4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (bij
printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer);

Maandelijks printvolumeMaandelijks printvolume 500 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's perAanbevolen aantal pagina's per
maand:maand: 100 tot 300

Standaard printertalenStandaard printertalen HP PCL 3-GUI

PrintgebiedPrintgebied Printmarges:Printmarges: Boven: 3 mm, Onder: 3 mm, Links: 3
mm, Rechts: 3 mm; Maximaal bedrukbaar gebiedMaximaal bedrukbaar gebied:
209,9 x 349,6 mm

Printen zonder witrandenPrinten zonder witranden Ja (tot 127 x 177 mm)

Aantal suppliesAantal supplies 2: 1 zwart, 1 kleur (cyaan, magenta, geel)

Compatibele geheugenkaartenCompatibele geheugenkaarten Geen

Dubbelzijdig printenDubbelzijdig printen Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

ProcessorsnelheidProcessorsnelheid 525 MHz

InterfacemogelijkhedenInterfacemogelijkheden Standaard:Standaard: 1 USB 2.0; Wi-Fi;

DraadloosDraadloos Ja, via ingebouwd Wireless

Mobiele printcapaciteitMobiele printcapaciteit HP ePrint; Wireless Direct Printing

NetwerkmogelijkhedenNetwerkmogelijkheden Ja, via ingebouwd Wireless

GeheugenGeheugen Standaard:Standaard: 128 MB DDR3; Maximum:Maximum: 128 MB

Aantal papierladenAantal papierladen Standaard:Standaard: 1; Maximum:Maximum: 1

MediatypenMediatypen Gewoon papier, HP fotopapier, HP mat
brochurepapier of Professional Paper, HP mat
presentatiepapier, HP glanzend brochurepapier of
Professional Paper, ander inkjet fotopapier, ander
mat inkjetpapier, ander glanzend inkjetpapier,
gewoon papier, licht/gerecycled

MediaformaatMediaformaat Aangepast (metrisch):Aangepast (metrisch): 76,2 x 216 tot 101 x 355,6
mm
Ondersteund (metrisch):Ondersteund (metrisch): A4, A5, A6, B5 (ISO), B5
(JIS); Enveloppen (A2, C5, C6, DL); Foto (10 x 15 cm)

InvoercapaciteitInvoercapaciteit Standaard:Standaard: Maximaal 50
Maximum:Maximum: Maximaal 50

Compatibele besturingssystemenCompatibele besturingssystemen Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bits/64-bits, 2 GB vrije
schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer;
Windows Vista: alleen 32-bits, 2 GB vrije
schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8;
Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks
(v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB vrije
schijfruimte; Internet is vereist; USB Linux (kijk voor
meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimum systeemeisenMinimum systeemeisen Windows:Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bits/64-bits, 2
GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer;
Windows Vista: alleen 32-bits, 2 GB vrije
schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of
internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8;
Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks
(v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB vrije
schijfruimte; Internet is vereist; USB; Linux (kijk voor
meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac:Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X
Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB
vrije schijfruimte; Internet is vereist; USB

Bijbehorende softwareBijbehorende software HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Afmetingen printer (B x D x H)Afmetingen printer (B x D x H) Minimum:Minimum: 364 x 186 x 69 mm;
Maximum:Maximum: 364 x 260 x 214 mm (met geopende
invoerlade);

Afmetingen verpakking (b x d x h)Afmetingen verpakking (b x d x h) 495 x 119 x 243 mm

Gewicht printerGewicht printer 2,1 kg, (2,2 kg met batterij)

Gewicht met verpakkingGewicht met verpakking 3,6 kg

OmgevingsconditiesOmgevingscondities Temperatuur:Temperatuur: 5 tot 40 °C
Luchtvochtigheid:Luchtvochtigheid: 15 tot 90% relatieve
luchtvochtigheid

BewaaromstandighedenBewaaromstandigheden Temperatuur:Temperatuur: -40 tot 60 ºC
Luchtvochtigheid:Luchtvochtigheid: 20 tot 90% rel

GeluidGeluid Geluidskrachtemissie:Geluidskrachtemissie: 5,4 B(A) (presentatie); 6,0
B(A) (standaard); 6,2 B(A) (conceptmodus)

VoedingVoeding Vereisten:Vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 tot
60 Hz;
Gebruik:Gebruik: 15 Watt (printen), 0,17 Watt (handmatig
uit), 3,9 Watt (standby), 1,14 Watt (slaapstand);
Type voedingsbron:Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;

CertificatenCertificaten ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver;
CECP;
Blue Angel-compatibel:Blue Angel-compatibel: Nee, raadpleeg het ECI-
document (Ecolabel Comparison Information)

Land van herkomstLand van herkomst Geproduceerd in Thailand

BedieningspaneelBedieningspaneel 9 knoppen op het frontpaneel; 2 leds (Wi-Fi-
aan/uit, Wi-Fi Direct aan/uit)

Inhoud van de doosInhoud van de doos CZ993A:CZ993A: HP OfficeJet 200 mobiele printer; HP 62
zwarte setup-inktcartridge (ca. 200 pagina's); HP
62 drie-kleuren setup-inktcartridge (ca. 120
pagina's); Geen CD-flyer; Installatieposter;
Netsnoer; Oplaadbare accu; Kijk voor meer
informatie over inktvolumes en paginaopbrengst
op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

SuppliesSupplies N9J71AEN9J71AE HP 62 originele zwarte/drie-kleuren
inktcartridges, 2-pack
C2P04AEC2P04AE HP 62 originele zwarte inktcartridge
C2P06AEC2P06AE HP 62 originele drie-kleuren inktcartridge
C2P05AEC2P05AE HP 62XL originele high-capacity zwarte
inktcartridge
C2P07AEC2P07AE HP 62XL originele high-capacity drie-
kleuren inktcartridge
CHP710CHP710 HP All-in-One Printing Paper, 500 vel,
A4/210 x 297 mm
CHP210CHP210 HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297
mm

Service en supportService en support UG196EUG196E HP 3 jaar, Care Pack met standaard
exchange voor OfficeJet printers 
UG072EUG072E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op
volgende werkdag voor OfficeJet printers 
UG245EUG245E HP 3 jaar, Care Pack met retour aan depot
voor OfficeJet printers 
(UG196E: alle landen van EMEA, uitgezonderd het
Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije,
UG072E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland,
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische
Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije,
UG245E: het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika,
Israël, Turkije)

GarantieGarantie Eén jaar commerciële hardwaregarantie; 24 uur, 7
dagen per week support via het web
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