
eDatasheet
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw (7KW75A)HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw (7KW75A)

Proteer van hoge kwaliteit in kleur, dubbelzijdig printen enProteer van hoge kwaliteit in kleur, dubbelzijdig printen en
slimme mobiliteits- en beveiligingsoplossingen.[3]slimme mobiliteits- en beveiligingsoplossingen.[3]

Een efficiënte, draadloze MFP met fax
voor hoge kwaliteit in kleur en
productiviteit.[2] Bespaar tijd met Smart
Tasks in HP Smart app en print en scan
vanaf uw telefoon.[3] Proteer van
naadloze verbindingen en een optimale
beveiliging om aanvallen te detecteren en
te stoppen.

De vrijheid om te werken waar u maar wiltDe vrijheid om te werken waar u maar wilt
Eenvoudig printen en scannen vanaf uw mobiele apparaat, met HP Smart - de beste mobiele
printapp in zijn klasse.[3,4]

HP kwaliteit en prestatiesHP kwaliteit en prestaties
Proteer van optimale printprestaties met hoogwaardige kleuren, de veelzijdigheid van een MFP
en automatisch dubbelzijdig printen.

Optimale beveiliging, betrouwbare verbindingenOptimale beveiliging, betrouwbare verbindingen
Bescherm uw data. Proteer van optimale beveiliging met realtime dreigingsdetectie en
softwarevalidatie.

PluspuntenPluspunten

De beste mobiele printapp in zijn klasse[4] [3]

Automatiseer scantaken en bespaar tijd [3]

Krachtig printen. Slim energieverbruik.[10] [10]

Voorzien van alles wat u nodig heeft: printen, scannen, kopiëren en faxen

Handsfree productiviteit

Automatische duplexfunctie
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SpecicatiesSpecicaties

PrintresolutietechnologieënPrintresolutietechnologieën HP ImageREt 3600

Printkwaliteit, zwart (presentatie)Printkwaliteit, zwart (presentatie) 600 x 600 dpi

Printkwaliteit, kleur (presentatie)Printkwaliteit, kleur (presentatie) 600 x 600 dpi

Printsnelheid in zwart (ISO, A4)Printsnelheid in zwart (ISO, A4) Tot 21 ppm

Printsnelheid in kleur (ISO)Printsnelheid in kleur (ISO) Tot 21 ppm

PrintsnelheidPrintsnelheid Printsnelheden tot 22 ppm (zwart) en 22 ppm (kleur)

FunctiesFuncties Printen, kopiëren, scannen, faxen

Dubbelzijdig printenDubbelzijdig printen Automatisch (standaard)

Printvolume (per maand, A4)Printvolume (per maand, A4) 40.000 pagina's

IntelligenteIntelligente
printersoftwarefunctiesprintersoftwarefuncties

6,8 cm (2,7 inch) kleurentouchscreen, automatisch dubbelzijdig printen, draadloos printen, Ethernetnetwerk,
Wireless Direct-printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecerticeerd, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-
Off technologie, HP Smart-app, Smart task-snelkoppelingen in HP Smart-app, HP JetAdvantage beveiligd printen

IntelligenteIntelligente
copiersoftwarefunctiescopiersoftwarefuncties

Tot 99 samengestelde kopieën; Verkleinen/vergroten van 25 tot 400%; Inpassen op pagina; Aanpasbare
voorkeursinstellingen voor kopiëren (twee of vier pagina's op één pagina); Contrast (lichter/donkerder);
Identiteitsbewijs kopiëren; Optimaliseren kopiekeuze (met voorkeursinstellingen: AutoSelect, gemengd, geprinte
afbeelding, tekst)

Geavanceerde scannerfunctiesGeavanceerde scannerfuncties

HP scansoftware; Scannen naar e-mail, netwerkmap; Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's om
automatisch meerbladige documenten te scannen; Automatisch bijsnijden van scan; Scannen naar Google
Drive/Dropbox (pc); Scannen naar FTP (pc); Scannen naar Microsoft One Drive, Sharepoint (pc); Opslaan als
bewerkbaar bestand (tekst, pdf)

Intelligente faxsoftwarefunctiesIntelligente faxsoftwarefuncties
Automatisch opnieuw kiezen, uitgesteld verzenden, fax doorsturen, TAM-interface, detectie speciek belsignaal,
wizard voor voorbladen (alleen software), fax blokkeren, factureringscodes, polling-ontvangst,
faxactiviteitenrapporten, instelling kiesvoorvoegsel

EnergiebesparingstechnologieEnergiebesparingstechnologie HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie

Vervangende cartridgesVervangende cartridges

HP 207A zwarte LaserJet tonercartridge (opbrengst 1.350) W2210A; HP 207A cyaan LaserJet tonercartridge
(opbrengst 1.250) W2211A; HP 207A gele LaserJet tonercartridge (opbrengst 1.250) W2212A; HP 207A magenta
LaserJet tonercartridge (opbrengst 1.250) W2213A; HP 207X zwarte LaserJet tonercartridge (opbrengst 3.150)
W2210X; HP 207X cyaan LaserJet tonercartridge (opbrengst 2.450) W2211X; HP 207X gele LaserJet tonercartridge
(opbrengst 2.450) W2212X; HP 207X magenta LaserJet tonercartridge (opbrengst 2.450) W2213X

SupplieskenmerkSupplieskenmerk HP JetIntelligence cartridge

Interfaces, standaardInterfaces, standaard Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netwerkpoort; 802.11n 2,4/5 GHz
draadloos; Faxpoort; Host-USB aan voorzijde

ModemModem 33,6 Kbps

NetwerkmogelijkhedenNetwerkmogelijkheden Ja, via ingebouwd 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1X

Draadloze mogelijkhedenDraadloze mogelijkheden Ingebouwd 802.11 b/g/n; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2 of 802.1x; Versleuteling via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi
Direct

Mobiele printcapaciteitMobiele printcapaciteit HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobiele apps; Mopria™-gecerticeerd; Wi-Fi® Direct Printing

Netwerkprotocollen, ondersteundNetwerkprotocollen, ondersteund TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), WSD;
Detectie: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-conguratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6

Bijbehorende softwareBijbehorende software Geen cd (software wordt niet meegeleverd in de doos); Downloadbare software alleen van http://www.hp.com,
http://www.123.hp.com/laserjet of http://www.123.hp.com

Compatibele besturingssystemenCompatibele besturingssystemen

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer;
Windows Vista®: alleen 32-bits, 2 GB vrije schijfruimte, 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, internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server
wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger; Apple® macOS Sierra
(v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB vrije schijfruimte,
internet is vereist om te downloaden, USB; Linux: kijk voor meer informatie op https://developers.hp.com/hp-linux-
imaging-and-printing; Unix: kijk voor meer informatie op http://www.hp.com.[2]

(Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits) worden niet ondersteund; Compatibele
besturingssystemen worden niet ondersteund met meegeleverde software, maar zijn online te downloaden;
Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies; Windows Server OS (alleen
installatiedriver); Windows RT OS voor tablets (32-bits/64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die
in RT OS is ingebouwd; Linux-systemen gebruiken de het besturingssysteem opgenomen HPLIP software)

MilieuMilieu Kwikvrij

Energy Star-gecerticeerdEnergy Star-gecerticeerd Ja

EnergiezuinigheidEnergiezuinigheid EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-gekwaliceerd

Blue Angel-compatibelBlue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
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Kopieersnelheid (zwart,Kopieersnelheid (zwart,
standaardkwaliteit, A4)standaardkwaliteit, A4)

21 kpm

Kopieersnelheid (kleur,Kopieersnelheid (kleur,
standaardkwaliteit, A4)standaardkwaliteit, A4)

21 kpm

Kopieersnelheid, zwart,Kopieersnelheid, zwart,
dubbelzijdig (A4)dubbelzijdig (A4)

12 kpm

Digital sending standaardfunctiesDigital sending standaardfuncties Scannen naar e-mail; Scannen naar map; Scannen naar USB-drive

Faxresolutie in zwart (best)Faxresolutie in zwart (best) 300 x 300 dpi

FaxenFaxen Ja

Scansnelheid (standaard, A4)Scansnelheid (standaard, A4) Tot 26 ppm (zwart-wit); 22 ppm (in kleur)

ScanbestandsformatenScanbestandsformaten JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

ScaninvoermodiScaninvoermodi Scannen, kopiëren, e-mailen of faxen op voorpaneel; HP scansoftware; Gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA

ScantechnologieScantechnologie Contact Image Sensor (CIS)

Type scannerType scanner Flatbed, automatische documentinvoer

Weergavegebied (metrisch)Weergavegebied (metrisch) 54 x 40,7 mm

SchermScherm Grasch kleurenscherm, 6,8 cm (2,7 inch)

Minimumafmetingen (b x d x h)Minimumafmetingen (b x d x h) 420 x 421,7 x 334,1 mm

GewichtGewicht 18,7 kg

StroomverbruikStroomverbruik
361 watt (tijdens afdrukken), 7,8 watt (stand-by), 0,8 watt (slaapstand), 0,05 watt (handmatig uit), 0,05 watt (auto-
uit/handmatig aan), 0,06 watt (auto-uit/wake-on-LAN)[3]

Type voedingsbronType voedingsbron Interne (ingebouwde) voedingsmodule

Inhoud van de doosInhoud van de doos
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw printer; HP LaserJet introductiecartridges: 700 kleuren gezamenlijke
paginaopbrengst (C/Y/M) en 1.350 paginaopbrengst in zwart; Installatiegids; Netsnoer; USB-kabel;
Telefoonsnoer[6]

Services (Care Pack)Services (Care Pack)

UH761E3 jaar standaard vervanging voor HP Color LaserJet Pro M282-M283 multifunctionele printerserie; UH757E
3 jaar, vervanging op volgende werkdag voor de HP Color M282LaserJet Pro-M283 multifunctionele printerserie;
UH764E 3 jaar retour aan depot voor HP Color LaserJet Pro M282-M283 multifunctionele printerserie; (UH761E -
beschikbaar in alle landen van EMEA, uitgezonderd Midden-Oosten, Adriatische Zee, Afrika, Zuid-Afrika, Israël,
Slovenië, Turkije, UH757E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië,
Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië,UH764E - beschikbaar in
Adriatische Zee, Afrika, EEM, Israel, Midden-Oosten, Moldavië, Roemenië, Zuid-Afrika, Slovenië, Turkije)

GarantieGarantie Een jaar exchangegarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk
op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.
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Top Recommended Displays, Accessories and ServicesTop Recommended Displays, Accessories and Services

No Top Recommended Displays, Accessories and Services
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Messaging, voetnotenMessaging, voetnoten

[2] Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5,0 GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[3] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf elke plek op http://www.hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar
in het Engels.

[3] De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf elke plek op http://www.hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies/software zijn alleen beschikbaar
in het Engels.

[4] In vergelijking met OEM apps voor mobiel printen voor het merendeel van de meest verkochte inkjet- en laserprinters en All-in-Ones voor thuis en thuiskantoor, met een prijs van minder
dan of gelijk aan 429,99 euro. Marktgegevens van IDC uit het tweede kwartaal van 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. Claim gebaseerd op onderzoek van mobiele printapps van
printerfabrikanten en praktijkgerichte testen en studies door Keypoint Intelligence - Buyers Lab in opdracht van HP. Bekijk het rapport van september 2018 op
http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.

[10] Registreren binnen 60 dagen na aanschaf op www.hp.com/eu/3yearwarranty.

[10] Gebaseerd op het lagere energieverbruik van sinds 2015 geïntroduceerde HP LaserJet printers en cartridges met JetIntelligence vergeleken met eerdere versies van toners zonder
JetIntelligence, met behulp van de methodologie van EnergyStar.

[10] Gebaseerd op het lagere energieverbruik van sinds 2015 geïntroduceerde HP LaserJet printers en cartridges met JetIntelligence vergeleken met eerdere versies van toners zonder
JetIntelligence, met behulp van de methodologie van EnergyStar.

Technische specicaties, voetnotenTechnische specicaties, voetnoten

[2] Geen ondersteuning voor Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits); "Compatibele besturingssystemen" worden niet ondersteund met meegeleverde software, maar kunnen
online worden gedownload; Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies; Windows Server OS (alleen installatiedriver); Windows RT OS voor tablets (32-bits/64-
bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd; Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem.

[3] De voedingsspecicatie 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 115V-model.

[6] Introductiecartridges inbegrepen, opbrengst 1.350 pagina's in zwart, 700 pagina's van kleurencartridges (C/Y/M).

Meer informatie opMeer informatie op
http://www.hp.com/nlhttp://www.hp.com/nl

© Copyright 2020 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.
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