
Datasheet

HP OfficeJet Pro 7740
breedformaat All-in-One printer
Grote prints. Voor minder.

Print, scan en kopieer in opvallende
kleuren op formaten tot A3, voor
schitterende documenten en
presentaties met tot 50% lagere
kosten per pagina dan
kleurenlasers.1 Fax tot 21,6 x 35,6
cm (8,5 x 14 inch).

Dynamische beveiliging: Cartridges met niet-HP
chips werken mogelijk nu of in de toekomst
niet. Meer informatie op:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Voornaamste kenmerken
● Printsnelheid: tot 22 ppm in zwart, tot 18
ppm in kleur en automatisch dubbelzijdig tot
12 ppm in zwart, tot 10 ppm in kleur (A4)

● Eerste pagina verschijnt, zwart (A4,
standby): Vanaf 9 seconden

● Eerste pagina verschijnt, kleur (A4,
standby): Vanaf 10 seconden

● Invoercapaciteit tot 500 vel

● ADF voor 35 vel, single-pass dubbelzijdig
scannen, kopiëren en faxen

Effectieve prints op A3-formaat
● Automatisch dubbelzijdig printen, hoge printsnelheden en een automatische documentinvoer
maken het u gemakkelijk.

● De documentinvoer voor 35 pagina's verwerkt documenten tot 21,6 x 35,6 cm, zodat dubbelzijdige
taken snel klaar zijn.

● Tik en swipe op het kleurentouchscreen als van een smartphone voor tijdbesparende
snelkoppelingen.

● De meegeleverde tweede papierlade voor 250 vel vergroot de papiercapaciteit tot 500 vel.

Presenteer je op een professionele manier. En op een voordeligemanier.
● Produceer levendige kleurenafbeeldingen en diepzwarte tekst op een groot aantal papiersoorten
van A4 tot tabloid (A3).

● Maak water-, veeg- en lichtbestendige prints die bovendien markeerpenbestendig zijn.2

● Produceer meer zwarte tekst en kleurenpagina's met optionele originele HP high-capacity
inktcartridges.3

● Zorg dat uw bedrijf opvalt met randloos dubbelzijdig marketingmateriaal.

Gemakkelijk mobiel printen
● Print gemakkelijk documenten en meer vanaf smartphones en tablets, zowel Apple®, Android™ als

Windows.

● Deze All-in-One maakt eenvoudig verbinding met draadloze devices, zodat iedereen op kantoor
gemakkelijk kan printen.4

● Voer onderweg print- en scantaken uit met de mobiele app HP All-in-One Printer Remote.5

● Bescherm informatie en de toegang tot vertrouwelijke printtaken met HP JetAdvantage Private
Print.6



HP OfficeJet Pro 7740 breedformaat All-in-One printer

Technische specificaties
Functies Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen

Printsnelheid Tot 22 ppm ISO zwart (A4); Tot 18 ppm ISO kleur (A4)
Algemene kantoormodus (zwart) Tot 34 ppm; Algemene kantoormodus (kleur) Tot
34 ppm
eerste pagina gereed: Vanaf 9 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 10 seconden
kleur (A4, standby)

Printresolutie Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd Zwart; Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd op HP
Advanced Photo Paper bij 1200 x 1200 dpi invoer Kleur

Printtechnologie Thermische HP inkjettechnologie

Printertalen HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Printmogelijkheden Printen zonder witranden: Ja, tot 297 x 420 mm (A3); Ondersteuning voor direct
printen: Storage-apparaten niet ondersteund

Aantal printcartridges 4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)

Mobiele printcapaciteit HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Google
Cloud Print™

Maandelijks printvolume 30.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250 tot 1500

Automatische papierherkenning Nee

Processorsnelheid 1,2 GHz

Scherm Handig 2,65-inch (6,75-cm) touchscreen bedieningspaneel met grafisch
kleurendisplay; Led-indicatielampje (wifilampje); 4 knoppen: Home, Help, Terug,
Wifi

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

Interfacemogelijkheden Standaard: 1 USB 2.0, compatibel met USB 3.0-devices; 1 host-USB; 1 Ethernet; 1
Wireless 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modempoorten; Optioneel: Nee

Geheugen Standaard: 512 MB; maximum: 512 MB

Kopieerinstellingen Kopieën; Formaat; Kwaliteit; Ladeselectie; Licht/donker; Papierformaat; Formaat
wijzigen; Papiertype; Dubbelzijdig; ID-kopie; Sorteren; Inbindmarge; Verbetering;
Bijsnijden; Kopievoorbeeld; Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën:
Kopieerresolutie: Tot 600 dpi

Kopieersnelheid 18 kpm zwart ISO (A4), 13 kpm kleur ISO (A4)

Scannerspecificaties Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact
Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Scannen, kopiëren, faxen via het
bedieningspaneel of software; Twain-versie: Versie 2.1; Maximum scanformaat
(flatbed): 297 x 432 mm; Maximum scanformaat (documentinvoer): 215,9 x 355,6
mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi

Bestandsformaat voor scannen Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf), Tekst (.txt),
TIFF (.tif)

Scansnelheid Enkelzijdig: tot 8/6 ipm (monochroom/kleur 200 ppi); Dubbelzijdig: tot 14/11 ipm
(monochroom/kleur 200 ppi)

Te scannen oppervlak maximummediaformaat: 297 x 432 mm; maximummediaformaat: 215,9 x 355,6
mm Automatische documentinvoer

Bitdiepte/ grijstinten 24-bits/ 256

digitale verzending Standaard: Scannen naar pc; Scannen naar geheugenstick; Scannen naar e-mail

Faxen Ja, kleur

Faxspecificaties Faxgeheugen: 100 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196
dpi, 256 grijstinten; snelkiezen: 99 nummers

Compatibele geheugenkaarten Ondersteunt Thumb Drive

Inhoud van de doos G5J38A HP OfficeJet 7740 breedformaat All-in-One printer; HP 953 zwarte
OfficeJet setup-inktcartridge (ca 1000 pagina's); HP 953 CMY OfficeJet
setup-inktcartridge (ca 640 pagina's); Netsnoer; Telefoonsnoer; Cd-rom;
Installatieposter; Beknopte handleiding

Supplies L0S58AE HP 953 originele zwarte inktcartridge ca 1000 pagina's
F6U12AE HP 953 originele cyaan inktcartridge ca700 pagina's
F6U13AE HP 953 originele magenta inktcartridge ca700 pagina's
F6U14AE HP 953 originele gele inktcartridge ca700 pagina's
L0S70AE HP 953XL originele high-capacity zwarte inktcartridge ca 2000 pagina's
F6U16AE HP 953XL originele high-capacity cyaan inktcartridge Ca 1600 pag
F6U17AE HP 953XL originele high-capacity magenta inktcartridge Ca 1600 pag
F6U18AE HP 953XL originele high-capacity gele inktcartridge Ca 1600 pag

Compatibele besturingssystemen Geen ondersteuning voor Windows® XP (64-bits) en Windows Vista® (64-bits)

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
Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB
vrije schijfruimte, internettoegang, USB

Inbegrepen software HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

mediatypen Gewoon, HP EcoFFICIENT, HP Premiummat presentatiepapier 120 gr, HP drieslag
glanzend brochurepapier 180 gr, HP mat brochurepapier 180 gr, HP glanzend
brochurepapier 180 gr, HP Advanced Photo Paper, licht 60-74 gr

mediaformaten afwijkend OR afwijkende formaten: Lade 1: 76 x 127 tot 297 x 420 mm; Lade 2:
210 x 297 tot 297 x 420 mm

mediaverwerking Standaard invoer: Invoerlade voor 250 vel, lade voor 250 vel gewoon papier; Tot 30
enveloppen Enveloppen; Max aantal kaarten: 50 vel; 50 vel fotopapier; Max aantal
enveloppen: Tot 30 enveloppen
Standaard uitvoer: Uitvoerlade voor 75 vel; maximum: Tot 75 vel (A-formaat); Tot
50 vel (B-formaat)
Dubbelzijdig printen: Automatisch
Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel

mediagewicht Aanbevolen mediagewicht: 60 tot 105 gr/m²

Afmetingen printer (B x D x H) Minimum: 584 x 466,9 x 383,3 mm; maximum: 584 x 712,8 x 383,3 mm

Afmetingen verpakking (B x D x H) 668 x 545 x 487 mm

Gewicht printer 19,5 kg

Gewicht verpakking 24,45 kg

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

Gegevensopslag Temperatuur: -25 tot 60 ºC, Luchtvochtigheid: Max 90% rel (bij opslag)

Geluid Geluidskrachtemissie: 65 dB (monochroom); 64 dB (kleur); Geluidsdruk: 60 dBA
(printen in conceptmodus met 19 ppm)

Voeding vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
verbruik: 37 watt (max), 0,20 watt (handmatig uit), 6,5 watt (standby), 1,47 watt
(slaapstand); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 0,398 kWh/week
Voeding: Ingebouwde voedingsmodule

Land van herkomst Geproduceerd in China

Garantie Standaard een jaar HP commerciële hardwaregarantie. Drie jaar HP commerciële
hardwaregarantie na registratie binnen 60 dagen na aankoop (zie
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garantie- en supportopties variëren per product,
land en lokale wettelijk vereisten

service en support UG194E HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor OfficeJet printers
UG070E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor OfficeJet
printers
UG243E HP 3 jaar, Care Pack met retour aan depot voor OfficeJet Pro printers
(UG194E: alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika,
Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UG070E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland,
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje,
Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Griekenland,
Hongarije, Polen, Slowakije, UG243E: het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël,
Turkije)



Voetnoten
1 In vergelijking met de meeste kleurenlaser-AiO's tot €280 excl btw uit juni 2015; op basis van marktgegevens van IDC uit Q2 2015. Kostenvergelijkingen (CPP) voor lasersupplies op basis van specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit en
supplies met een lange levensduur. Vergelijkingen van CPP voor high-capacity HP inktsupplies zijn gebaseerd op specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit. De paginaprijs is gebaseerd op de verkoopadviesprijs en de paginaopbrengst van
high-capacity inktcartridges. ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Water-, veeg-, licht- en markeerpenbestendigheid zijn gebaseerd op interne tests van HP volgens ISO
11798. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printpermanence. 3 Gebaseerd op een vergelijking van de cartridgeopbrengst voor HP 953XL inktcartridges met die van HP 953 standaard inktcartridges. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 4 Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met een 2,4-GHz router. 5 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 en automatische scherpstelling vereist. 6

HP JetAdvantage Private Print is gratis beschikbaar, de printer moet verbinding hebben met internet en webservices moeten ingeschakeld zijn. Niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hpjetadvantage.com.

http://www.hp.com/nl

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 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.

4AA6-6865NLE, 12/16

http://hp.com/go/printpermanence

