
Datasheet

HP DeskJet 3760 All-in-One printer

Compacte printpower en de vrijheid om vanaf
vrijwel elk mobiel device te printen, te scannen
en te kopiëren.  's Werelds kleinste all-in-one
printer  is klaar voor Instant Ink, past bijna
overal en ziet er geweldig uit. 

Voornaamste kenmerken

Scrollinvoer scantechnologie

HP Mobile Printing

HP ePrint

ISO-printsnelheid 8 (zwart-wit)/5,5 (kleur)
Stille printmodus

Nooit meer zonder inkt met Instant Ink
Meld je aan voor HP Instant Ink, krijg inkt, bezorging én recycling en bespaar tot
70%.

Dezelfde kosten voor printen in kleur en zwart-wit en printen van foto's.

Inktcartridges en leveringskosten zijn in het maandtarief van het plan
inbegrepen.

Je kunt altijd online aanpassen of opzeggen.

Kleine all-in-one met heel veel power

's Werelds kleinste all-in-one printer neemt weinig ruimte in, maar biedt alle
kracht die je nodig hebt.

Met HP Scroll Scan voer je de meeste scantaken eenvoudig uit maar kun je ook
met je mobiele telefoon elk object scannen en naar de printer sturen.
Werkt op elke plek, deze supercompacte all-in-one past overal je waar hem
nodig hebt.

Kies voor een eigen stijl met een elegant design in verschillende opvallende
tinten.

Past bij jouw budget en wensen

Print, scan en kopieer wat je nodig hebt snel en gemakkelijk draadloos met deze
voordelige all-in-one.

Print tot 2,5 maal zoveel pagina's met optionele originele HP high-capacity
inktcartridges.

Originele HP cartridges zijn eenvoudig kosteloos te recyclen via HP Planet
Partners.

Print snel vanaf je mobiele device

De eenvoudigste manier om documenten, foto's en meer te printen vanaf je
Apple-, Android- en Windows-devices.

Maak met een smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en
print zonder een netwerk op te gaan.
Maak snel verbinding en begin direct met printen met een simpele installatie
vanaf je smartphone of tablet.

Scan een object onderweg met de mobiele app HP All-in-One Printer Remote
voor je smartphone of tablet.
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Technische specificaties

Voetnoten
 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.
 's Werelds allerkleinste voetafdruk, uitsluitend in vergelijking tot de meeste inkjet all-in-one-printers <€250; intern onderzoek door HP van specificaties gepubliceerd door printerfabrikanten per 1 juli 2018 en een onderzoek uit juli

2018 door Keypoint Intelligence - Buyers Lab in opdracht van HP. Marktaandeel zoals gerapporteerd door IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. De gemeten afmetingen voor de HP DeskJet 3700 printerserie zijn 403 mm x
177 mm x 141 mm (W x D x H) met een volume van 10,057,671 kubieke millimeter. Zie voor details http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims of http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.
 Op basis van het HP Instant Ink-serviceabonnement van 300 pagina’s (besparingen voor andere abonnementen zijn kleiner). Op basis van gebruik van alle pagina’s in een abonnement zonder extra pagina’s te kopen, vergeleken met

de kosten per pagina (CPP) om ISO/IEC 24711-pagina’s af te drukken op een marktmeerderheid van kleureninkjetprinters van minder dan 200 euro die gebruik maken van originele cartridges met een standaardcapaciteit, zoals
gemeld door IDC in Q2 2016. Onderzoek op basis van de adviesprijzen van fabrikanten van SPIRE vanaf september 2016 en paginaopbrengst zoals vermeld op de website van de fabrikant vanaf september 2016. Ga voor meer
informatie naar hp.com/go/nlcompare. Alle prijzen zijn inclusief btw. ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus. Werkelijke besparingen kunnen variëren, afhankelijk van het werkelijke aantal afgedrukte pagina's per maand
en de inhoud van de afgedrukte pagina's. Voor meer informatie over ISO-standaarden: hp.com/go/pageyield.
 Besteld door uw printer wanneer nodig, afhankelijk van internetverbinding van de klant. Beschikbaarheid varieert mogelijk in uitzonderlijke situaties. Indien u meer inkt dan verwacht gebruikt, zijn er Express-leveringen beschikbaar

via de ondersteuningsdiensten. Zie hp.com/go/instantinksupport om problemen op te lossen en contact op te nemen met de ondersteuning.
 Je kunt het plan op elk gewenst moment online wijzigen of annuleren. Als je zelf het HP Instant Ink-plan stopzet, kun je weer originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Upgrades van het plan gaan direct in en de

kosten worden, afhankelijk van de keuze van de gebruiker, met terugwerkende kracht of op de volgende factuur in rekening gebracht. Downgrades en annulering van het plan gaan in na de laatste dag van de huidige
factureringsperiode. Kijk voor meer informatie op instantink.hpconnected.com/nl/nl/terms.
 Compatibel met iPhone® 4 en later, iPad® 4e generatie, 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. Voor

mobiel scannen is een camera met 5 megapixel of meer met automatische scherpstelling vereist.
 Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 304XL inktcartridges met die van HP 304 standaard inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
 In vergelijking met de meeste All-in-One inkjetprinters voor consumenten/thuiskantoor tot €399 uit Q3 2015, op basis van marktgegevens van IDC. Voor printerconfiguratie moet een app worden gedownload, registratie van een HP

ePrint-account kan vereist zijn. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Apple AirPrint™ wordt ondersteund op iPhones®, iPads® en iPods® met iOS v4.2 en hoger. Android™ in-OS printen wordt ondersteund op Android-devices met OS v4.4 en hoger, mogelijk moet de HP printerservice plug-in uit de

Google™ Play store worden geïnstalleerd. Windows® in-OS printen wordt ondersteund op Windows® 8/10 en smartphones en tablets met Windows® Mobile 10. Voor remote printen is een internetverbinding met een HP webprinter
nodig. Informatie over hoe je moet printen en of daarbij een app nodig is vind je op http://www.hp.com/go/mobileprinting.

 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 mobiele app HP All-in-One Printer Remote 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. Kijk voor een lijst
met ondersteunde besturingssystemen op http://www.hp.com/go/mobileprinting.

http://www.hp.com/nl
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Functies Afdrukken, kopiëren, scannen, draadloos

Printtechnologie HP thermische inkjet

Printsnelheid Zwart (A4, ISO): Tot 8 ppm; Kleur (A4, ISO): Tot 5,5 ppm; Vanaf 65 sec;
Concept zwart (A4): Tot 19 ppm; Concept in kleur (A4): Tot 15 ppm

Eerste pagina gereed Zwart (A4, gereed): Vanaf 15 seconden; Kleur (A4, gereed): Vanaf 18
seconden;

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

Maandelijks printvolume Tot 1000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 50 tot
200

Intelligente printersoftwarefuncties Handmatig dubbelzijdig

Standaard printertalen HP PCL 3-GUI

Printgebied Printmarges: Boven: 3 mm, Onder: 12,7 mm, Links: 3 mm, Rechts: 3
mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 216 x 355 mm

Printen zonder witranden Nee

Aantal supplies 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren)

Multitasking wordt ondersteund Nee

Compatibele geheugenkaarten Geen

Dubbelzijdig printen Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Kopieersnelheid Zwart (A4, ISO): 5,5 kpm; Kleur (A4, ISO): 3 kpm

Copierspecificaties Verkleinen en passend maken (niet automatisch vergroten); Maximum
aantal kopieën: 9 kopieën; Kopieerresolutie: Tot 300 x 300 dpi

Scanbestandsformaten Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap
(.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif)

Scannerspecificaties Type scanner: Documentinvoer voor een pagina; Scaninvoermodi:
Scanning via HP Smart; Twain-versie: Versie 2.1; Maximum scanformaat
(flatbed): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi

Geavanceerde scannerfuncties Geen

Te scannen oppervlak Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Maximum
mediaformaat (via ADF): 216 x 355 mm

Bitdiepte/ grijstinten 24-bits / 256

Digital sending Standaard: Nee;

Intelligente faxsoftwarefuncties Nee

Processorsnelheid 360 MHz

Interfacemogelijkheden Standaard: 1 Hi-Speed USB 2.0;

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

Mobiele printcapaciteit HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing

Netwerkmogelijkheden Ja, via ingebouwd Wireless 802.11b/g/n

Geheugen Standaard: Geïntegreerd 64-MB DDR1; Maximum: Geïntegreerd 64-MB
DDR1

Aantal papierladen Standaard: 1; Maximum: 1

Mediatypen Gewoon papier, mat brochurepapier, glanzend brochurepapier,
fotopapier, enveloppen, ander speciaal inkjetpapier

Mediaformaat Aangepast (metrisch): 76 x 127 tot 216 x 356 mm
Ondersteund (metrisch): A4, A6, B5, DL-envelop (let op: ondersteunt
veel andere mediaformaten, alles van 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6
mm)

Invoercapaciteit Standaard: Tot 60 vel
Maximum: Tot 60 vel

Uitvoercapaciteit Standaard: Tot 25 vel
Enveloppen: Tot 5 enveloppen
Etiketten OR labels: Tot 10 vellen
Kaarten: Tot 20 kaarten
Maximum: Tot 25 vel

Compatibele besturingssystemen Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP SP3 (32-bits); Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9
Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Minimum systeemeisen 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; Windows XP SP3
of hoger: alleen 32-bits, een Intel Pentium II, Celeron of 233-MHz
compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of
internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El
Capitan; 1 GB vrije schijfruimte; Internet; USB

Bijbehorende software HP Printer Software, HP Update

Afmetingen printer (B x D x H) Minimum: 403 x 177 x 141 mm;
Maximum: 403 x 451 x 264 mm;

Afmetingen verpakking (b x d x h) 450 x 175 x 246 mm

Gewicht printer 2,33 kg

Gewicht met verpakking 3,34 kg

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

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

Geluid Geluidskrachtemissie: 6,2 B(A) standaardmodus; 5,5 B(A) stille modus

Voeding Vereisten: World wide: Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3 Hz). High voltage: Input voltage 200 to 240 VAC (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3Hz). Not dual voltage, power supply varies by part
number with # Option code identifier.;
Gebruik: 0,06 watt (uit), 2,2 watt (standby), 0,69 watt (slaapstand);
Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 0,026 kWh/week (als de
printer elke dag 15 seconden wordt gebruikt);
Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;

Land van herkomst Geproduceerd in China

Bedieningspaneel 7 lampjes: Inkt, Status, Klaar voor kopiëren, Webservices (2), Wi-Fi, Wi-Fi
Direct, Attentie; 8 knoppen: Annuleren, Hervatten, Informatie, Wi-Fi, Wi-
Fi Direct, Webservices, Kopiëren in kleur, Kopiëren in zwart

Inhoud van de doos T8X19B: HP DeskJet 3760 All-in-One printer; HP 304 zwarte setup-
inktcartridge (ca. 105 pagina's); HP 304 drie-kleuren setup-inktcartridge
(ca. 100 pagina's); Installatieposter; Netsnoer; Kijk voor meer informatie
over inktvolumes en paginaopbrengst op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Supplies N9K05AE HP 304 originele drie-kleuren inktcartridge
N9K06AE HP 304 originele zwarte inktcartridge
N9K07AE HP 304XL originele drie-kleuren inktcartridge
N9K08AE HP 304XL originele zwarte inktcartridge

Service en support UG187E HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor
multifunctionele printers 
UG062E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor
multifunctionele printers 
UG235E HP 3 jaar, Care Pack met retour aan depot voor
multifunctionele printers 
(UG187E: alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten,
Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UG062E: Oostenrijk, België,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd
Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen,
Slowakije, UG235E: het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël,
Turkije)

Garantie Dit product bevat één jaar technische ondersteuning; Eén jaar
hardwaregarantie; Toegang tot 24/7 webondersteuningsservices via
http://www.hp.com/support/dj3700
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