
HP Officejet 5610 All-in-One - Multifunctioneel ( kleur ) - inktjet -kopiren (maximaal): 20 ppm (mono) / 13 
ppm (kleur) -afdrukken (maximaal): 20 ppm (mono) / 13 ppm (kleur) - 100 vellen - 33.6 Kbps - USB 
 

 

 
Compact model met vier functies om ruimte te besparen en efficinter 
te werken. 

 
Meerbladige documenten automatisch kopiren, scannen of faxen met 
de automatische documentinvoer voor 25 vel. 

 
Professionele documenten en presentaties maken - tekst van 
laserkwaliteit, scherpe kleurenafbeeldingen en realistische foto's 
printen. 

 
Taken sneller uitvoeren - gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met 
handige sneltoetsen voor directe toegang tot basisbewerkingen. 

 HP kwaliteit voor consistente, betrouwbare prestaties. 

 
Printen of kopiren met een snelheid van 20 ppm in laserkwaliteit 
zwart en 13 ppm in schitterende kleuren. 

 
Diverse taken uitvoeren zonder computer, met handige sneltoetsen en 
het 2-regelige tekstdisplay: faxen, kopiren in kleur, verkleinen, 
vergroten en automatisch op de pagina passen. 

 
Efficinte HP inktcartridges besparen geld en produceren economisch 
foto's en documenten van professionele kwaliteit. 

 
HP Image Zone om foto's te ordenen en te bewerken; HP Instant 
Share om foto's per e-mail te delen zonder grote bijlagen. 

 
Printresolutie in kleur tot 4800 dpi geoptimaliseerd* of optioneel 
printen met zes inktkleuren** voor nagenoeg korrelvrije foto's. 

 
Schitterende randloze 10 x 15 cm foto's*** of foto's met witranden 
tot A4-formaat printen. 

 
Automatisch rode ogen verwijderen en details in schaduwpartijen 
verbeteren met HP Real Life Technology. 

 
Hoogwaardige scans maken met 1200 x 2400-dpi optische resolutie 
en 48-bits kleur; om papierwerk over te zetten naar gemakkelijk 
archiveerbare digitale bestanden. 

 
Faxen in zwart-wit of kleur met 33,6 Kbps - plus een blokkering voor 
reclamefaxen****. 

 * Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur en 1200 dpi invoer. 

 
** Printen met zes inktkleuren is mogelijk na aanschaf van een HP Nr. 
58 fotocartridge. 

 *** Op 10 x 15 cm fotopapier met scheurtab. 

 
****Beller-ID service vereist (niet inbegrepen, moet apart worden 
aangeschaft) 

 

 

De HP Officejet 5600 serie biedt professionele print-, fax-, scan- en 
kopieerfuncties plus het gemak van een automatische documentinvoer voor 
25 pagina's. Printen en kopiren met een snelheid van 20 ppm in 
laserkwaliteit zwart en 13 ppm in kleur. Vele handige kenmerken, waaronder 
een flatbed scanner en blokkering voor reclamefaxen. Professionele 
fotokwaliteit - resolutie tot 4800 dpi* geoptimaliseerd of optioneel printen 
met zes inktkleuren**. Stand-alone fax- en kopieerfunctionaliteit verhoogt 



 
Productbeschrijving  HP Officejet 5610 All-in-One - multifunctioneel ( kleur )  
Type apparaat  Fax / kopieerapparaat / printer / scanner  
Type fax  Super G3 - gewoon papier  
Afmetingen (BxDxH)  43.5 cm x 41.8 cm x 23.5 cm  
Gewicht  5.9 kg  
Lokalisatie  Nederlands / Nederland  
Afdruktechnologie  Inktjet ( kleur )  
Inkjettechnologie  4-inkt of 6-inkt  
Maandelijkse produktiecyclus 
(max)  1500 afdrukken  
Maximale kopieersnelheid  Tot 20 ppm (mono) / maximaal 13 ppm (kleur)  
Maximale kopieerresolutie  Tot 1200 x 2400 dpi (mono) / maximaal 1200 x 2400 dpi (kleur)  
Maximale Printsnelheid  Tot 20 ppm (mono) / maximaal 13 ppm (kleur)  
Maximale afdrukresolutie  Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 4800 x 1200 dpi (kleur)  
Maximale transmissiesnelheid 
fax  33.6 Kbps  
Faxresoluties  200 x 200 dpi  
Scannen  1200 x 2400 dpi  
Capaciteit van 
documentinvoer  25 vellen  
Mediagrootte  Legal (216 x 356 mm) (max.)  
Mediatype  Transparanten, enveloppen, gewoon papier, kaarten, etiketten, strijktransfers, fotopapier

Standaard mediacapaciteit  100 vellen  
Capaciteit uitvoerladen  50 vellen  
Beschikbaarheid PC-
aansluiting  Ingebouwd  
PC-aansluiting  USB  
Stroom  110/230 V wisselstroom ( 50/60Hz )  
Garantie van de fabrikant  1 jaar garantie   
 
 


