Datasheet

HP Smart Tank 7005 All-in-One
Vol functies. Vol besparingen.

Print moeiteloos van begin tot eind met een
cartridgevrije printer die is ontworpen voor het
hele gezin. Creëer een verscheidenheid aan
kleurendocumenten van perfecte kwaliteit
tegen lage kosten, met tot drie jaar originele HP
inkt meegeleverd in de doos.1

Print moeiteloos thuis
Print meerbladige documenten snel met automatisch dubbelzijdig printen.
Profiteer van snelle, betrouwbare verbindingen met dual-band Wi-Fi® dat
zichzelf opnieuw instelt.4
Stroomlijn je workflow met Snelkoppelingen in de HP Smart-app.3 Print, scan,
deel en meer met één druk op de knop.2
Beheer eenvoudig je taken met slimme knoppen die oplichten en je door het
printproces leiden.
Boordevol besparingen
Print tot 12.000 zwart-witpagina's of 8000 kleurenpagina's met originele HP
inkt meegeleverd in de doos.6
Print hoge volumes tegen uitzonderlijk lage kosten per pagina met dit
cartridgevrije systeem.5
Het bijvullen van inkt is schoon en eenvoudig met HP's innovatieve morsvrije
navulsysteem.7
Milieubewust printen
Deze printer is van gerecycled plastic en andere elektronica gemaakt, voor meer
dan 25% van het gewicht van het plastic.
EPEAT Silver-gecertificeerde printer: een milieubewuste keuze.
Je kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recyclen via HP Planet Partners.8
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Technische specificaties
Functies

Printen, scannen, kopiëren, draadloos

Printtechnologie

HP thermische inkjet

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 10, 7: 32-bits of 64-bits, 2 GB vrije
schijfruimte, internetverbinding, Internet Explorer.
Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS
v11 Big Sur; 2-GB harde schijf; Internet vereist

Printsnelheid

Zwart (A4, ISO): Tot 15 ppm; Kleur (A4, ISO): Tot 9 ppm;
Concept zwart (A4): Tot 23 ppm; Concept in kleur (A4): Tot
22 ppm

Eerste pagina gereed

Zwart (A4, gereed): Vanaf 14 seconden; Kleur (A4, gereed):
Vanaf 16 seconden;

Bijbehorende software

HP printersoftware, online beschikbaar

Afmetingen printer (B x D x H)

Minimum: 42,75 x 36,40 x 19,86 cm;
Maximum: 427,54 x 440,73 x 198,55 mm;

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;

Afmetingen verpakking (b x d x h)

484x239x410 mm

Gewicht printer

6,38 kg

Gewicht met verpakking

9,20 kg

Maandelijks printvolume

Tot 5.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per
maand: 400 tot 800

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 40°C
Luchtvochtigheid: 20 tot 80 % rel

Intelligente printersoftwarefuncties

Dubbelzijdig printen

Bewaaromstandigheden

Standaard printertalen

HP PCL 3-GUI

Temperatuur: -40 tot 60°C
Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel (niet-condenserend)

Printgebied

Printmarges: Boven: 3,3 mm, Onder: 3,3 mm, Links: 3,3
mm, Rechts: 3,3 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x
355,6 mm

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A) (printen met 10 ppm)

Voeding

Vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz
(±3 Hz);
Gebruik: 0,10 watt (uitstand), 2,00 watt (slaapstand);
Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 0,30 kWh/week;
Type voedingsbron: Interne;

Certificaten

CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B;
CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015;
EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-32:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15
Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3;
EN 301 489-17 V3.2.2
EPEAT®-geregistreerd; CECP; Blue Angel
Blue Angel-compatibel: Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen
gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies

Printen zonder witranden

Ja (tot 8,5 x 11 inch, 210 x 297 mm)

Multitasking wordt ondersteund

Nee

Dubbelzijdig printen

Automatisch

Kopieersnelheid

Zwart (A4, ISO): 13 kpm; Kleur (A4, ISO): 6 kpm

Copierspecificaties

Aantal kopieën, kopieerinstellingen voor formaat
aanpassen, kwaliteit, lichter/donkerder, papierformaat,
instellingen papiersoort via HP Smart, ID kopiëren;
Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie:
Tot 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%

Scanbestandsformaten

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Scannerspecificaties

Type scanner: Uitsluitend flatbed; Scaninvoermodi:
Kopiëren vanaf het voorpaneel; HP software; EWS; Twainversie: Versie 2.1; Maximum scanformaat (flatbed): 216 x
297 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi

Specificaties van het
duurzaamheidseffect

25% gerecycled plastic uit consumentenproducten;
Recyclebaar met HP Planet Partners

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Te scannen oppervlak

Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm;

Bedieningspaneel

Bitdiepte/ grijstinten

24-bits / 256

Aan-uitknop, ID kopiëren, kopiëren in kleur, kopiëren in
zwart-wit, wifi, info, annuleren en hervatten

Processorsnelheid

800 MHz

Inhoud van de doos

Interfacemogelijkheden

Standaard: Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi; Bluetooth LE;

Draadloos

Ja, 2,4/5G dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, BLE

Mobiele printcapaciteit

Apple AirPrint; Mopria-gecertificeerd; HP Print Service plugin (printen met Android); HP Smart-app; Printen met Wi-Fi
Direct

Netwerkmogelijkheden

Ja, via ingebouwde Wi-Fi

28B54A: HP Smart Tank 7005 All-in-One; 2 x HP 32
originele zwarte inktfles; HP 31 originele cyaan inktfles; HP
31 originele magenta inktfles; HP 31 originele gele inktfles;
HP zwarte printkop; HP driekleurenprintkop; Flyer met
inktwaarschuwingen; Flyer over opnieuw inpakken;
Installatiegids; Naslaggids; Flyer met regelgeving; PT-flyer;
RoH-EAC-flyer met voorschriften; Netsnoer; Uitgebreide
garantieflyer. Kijk voor meer informatie over inhoud en
opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Geheugen

Standaard: 128 MB; Maximum: 128 MB

Supplies

Aantal papierladen

Standaard: 1; Maximum: 1

Mediatypen

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, licht/gerecycled

1VU26AE HP 31 originele cyaan inktfles, 70 ml
1VU27AE HP 31 originele magenta inktfles, 70 ml
1VU28AE HP 31 originele gele inktfles, 70 ml
1VV24AE HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml
6ZA17AE HP 6ZA17AE zwarte printkop

Service en support

UC3C1E HP 3 jaar standaard Exchange (beschikbaar in alle
EMEA-landen, behalve het Midden-Oosten, het Adriatische
gebied, Afrika, Rusland, Zuid-Afrika, Israël, Slovenië, Turkije)
UA5C0E HP 3 jaar vervanging op de volgende werkdag
(beschikbaar in België, Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, VK, Zweden, Zwitserland)
UA5C2E HP 3 jaar retour naar depot (beschikbaar in het
Adriatische gebied, Afrika, EEM, GOS, Israël, Midden-Oosten,
Roemenië, Rusland, Turkije, Zuid-Afrika)

Garantie

Tot 3 jaar uitgebreide garantie bij registratie op
http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Door de
gebruiker te vervangen onderdelen hebben verschillende
garantietermijnen.

Mediaformaat

Aangepast (metrisch): 88,9 x 127 mm tot 215,9 x 355,6
mm
Ondersteund (metrisch): A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelop (DL,
C5, C6, Chou #3; Chou #4); Kaart (Hagaki, Ofuku Hagaki)

Invoercapaciteit

Standaard: Tot 250 vellen
Maximum: Tot 250 vellen

Uitvoercapaciteit

Standaard: Tot 100 vel
Enveloppen: Tot 30 enveloppen
Etiketten OR labels: Tot 20 vel
Kaarten: Tot 30 kaarten
Maximum: Tot 100 vel

Compatibele besturingssystemen

Windows 10, 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15
Catalina, macOS v11 Big Sur

Voetnoten
1 Gebaseerd op 200 pagina's per maand gebruik door HP Smart Tank-klanten. De werkelijke opbrengst kan sterk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. De gemiddelde opbrengst is gebaseerd

op ISO/IEC 24711 of HP testprocedures bij continu printen. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op http://www.hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde functies of software zijn alleen beschikbaar in het Engels en er kunnen verschillen
bestaan tussen de desktop- en de mobiele applicaties. Een abonnement is mogelijk vereist; een abonnement is mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hpsmart.com. Internettoegang is
vereist en moet apart worden aangeschaft. Voor volledige functionaliteit is een HP account vereist. Er is een lijst met ondersteunde besturingssystemen beschikbaar in de appstores.
3 Gebaseerd op interne tests van HP. Gemiddelde tijdschatting op basis van: 1) gedownloade HP Smart-app op mobiel of desktop, 2) instellen van Snelkoppelingen, 3) scantaken met meer dan 2-3 gekoppelde taken (scannen naar email, opslaan en hernoemen, opslaan naar de cloud enzovoort). Vergelijking van gemiddelde tijdbesparing gebaseerd op het gebruik van scansoftware op de printer en desktop om vergelijkbare scantaken uit te voeren. De HP Smartapp moet zijn gedownload en een ondersteunde HP printer is vereist. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
4 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. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Ondersteuning voor
zowel 5,0 GHz als 2,4 GHz met tot 12 niet-overlappende kanalen versus 3 niet-overlappende kanalen voor alleen 2,4 GHz. Ondersteuning voor 5,0 GHz (tot 150 mbps) versus 2,4 GHz (tot 72,2 mbps).
5 HP inktflessen in vergelijking met HP inktcartridges. Kosten per pagina gebaseerd op de verwachte gezamenlijke opbrengst van zwarte en kleureninkt (cyaan/magenta/geel) op basis van HP testmethode bij continu printen van
ISO/IEC 24712-testpagina's. Niet op basis van het ISO/IEC 24711-testproces. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen
wordt gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Gemiddelde opbrengst van zwarte en gezamenlijke kleureninkt (cyaan/magenta/geel) per fles op basis van HP testmethode bij continu printen van ISO/IEC 24712-testpagina's. Niet op basis van het ISO/IEC 24711-testproces. Een
extra fles zwarte inkt is vereist om 8000 testpagina's in kleur te printen. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Een deel van de inkt uit de meegeleverde flessen wordt
gebruikt voor het opstarten van de printer. Kijk voor meer informatie over inhoud en opbrengst op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
7 Indien gebruikt volgens de installatie-instructies.
8 Gemaakt met meer dan 25% gerecycled plastic (op basis van gewicht).
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