
Datasheet

HP OfficeJet Pro 8715
All-in-One printer
Maak voordelig hoogwaardige kleurenprints voor de helft van
de kosten per pagina van laser1

Blijf productief en voer grote
opdrachten uit met veelzijdige
print-, fax-, scan- en
kopieermogelijkheden. Bespaar tot
70% op inkt2 met HP Instant Ink.

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

● Print, fax, scan en kopieer in een
handomdraai. Dankzij de snelkoppelingen op
het touchscreen werkt uw kantoor
productiever

● Print gemakkelijk vanaf uw smartphone,
tablet of notebook pc en waarborg uw
privacy

● ISO-printsnelheid tot 22 zwart (A4)/18 kleur
(A4)

Bespaar tot 70% op inkt met HP Instant Ink2

● Bespaar tot 70% op inkt2 en zit nooit zonder. Originele HP inkt. Besteld door de printer
en aan huis afgeleverd.3

● 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.

● Geen jaarlijkse kosten, plannen zijn altijd zonder boete online te wijzigen of te
annuleren.4

Een prima keus voor professionele kleurenprints in de kantooromgeving
● Kostenbesparend: professionele resultaten in kleur voor een tot 50% lagere prijs per
pagina dan met laserprinters.1

● Produceer tot tweemaal zoveel pagina's met optionele originele HP high-capacity
inktcartridges.5

● Produceer rapporten, e-mail en meer met professionele kleuren en zwarte tekst.

● Vertrouw op originele HP inktcartridges om water-, licht- en veegbestendige
documenten te printen.6

Alles wat nodig is om printtaken snel uit te voeren
● Doe meer met print-, fax-, scan- en kopieerfunctionaliteit en een automatische
documentinvoer voor 50 pagina's.

● Door de hoge dubbelzijdige print-, kopieer- en scansnelheden zijn taken eerder klaar.7

● Voer gemakkelijk alle taken uit en gebruik snelkoppelingen door te tikken en te swipen
op het 2,65-inch (6,75-cm) touchscreen.

● Scan digitale bestanden rechtstreeks naar e-mail, netwerkmappen en de cloud met
voorgeladen business apps.8

Mobiel printgemak overal in uw bedrijf
● Print overal op kantoor rechtstreeks vanaf mobiele devices zonder het bedrijfsnetwerk
op te gaan.9

● Print in een handomdraai documenten, foto's en meer vanaf tal van smartphones en
tablets.10

● Bescherm informatie en de toegang tot vertrouwelijke printtaken met HP JetAdvantage
Private Print.11



HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One printer

Technische specificaties
Functies Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen

Printsnelheid Tot 22 ppm ISO zwart (A4); Tot 18 ppm ISO kleur (A4); Tot 12 ipm zwart,
dubbelzijdig (A4); 10 ipm kleur, dubbelzijdig (A4)

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

Printtechnologie Thermische HP inkjettechnologie

Printgebied Printmarges: Boven: 3,3 mm; Onder: 3,3 mm; Links: 3,3 mm; Rechts: 3,3 mm;
Maximaal bedrukbaar gebied: 209 x 349 mm

Printertalen HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Printmogelijkheden Printen zonder witranden: Ja, tot 210 x 297 mm (A4)

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

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

Maandelijks printvolume Tot 25.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250 tot 1500

Automatische papierherkenning Ja

Processorsnelheid 600 MHz

Scherm 2,65-inch (6,73-cm) touchscreen grafisch kleurendisplay

Multitasking wordt ondersteund Ja

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

Interfacemogelijkheden Standaard 1 USB 2.0; 1 host-USB; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 2 RJ-11
modempoorten Optioneel Ondersteunt de volgende externe Jetdirect-servers;
Alleen printen: Externe HP Jetdirect en1700 printserver (J7988G), externe HP
Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver voor netwerkcompatibele Hi-Speed
USB 2.0 randapparaten (J7942G), externe HP Jetdirect ew2400 802.11b/g
draadloze en Fast Ethernet printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g)
(J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver (J8021A);
Andere ondersteunde accessoires: Apple AirPort Express, Apple AirPort
Extreme, Apple Airport Time Capsule

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

Weboplossingen HP JetAdvantage On Demand; Diverse apps, waaronder scannen naar e-mail

Geheugen Standaard 128 MB; maximum 128 MB

Slimme printersoftwarefuncties Afdrukstand: Staand/liggend; Dubbelzijdig printen: Niet/Keren over lange
zijde/Keren over korte zijde; Paginavolgorde: Voor naar achter/Achter naar
voor; Pagina's per vel: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Kwaliteitsinstellingen:
concept/standaard/presentatie; Kleur: zwart-wit/kleur; Printsneltoetsen;
Printen in grijstinten: Uit/Hoge kwaliteit grijstinten/Alleen zwarte inkt; Lay-out
pagina's per vel: Naar rechts-omlaag/Omlaag-naar rechts/Naar
links-omlaag/Omlaag-naar links; Printen met maximale dpi: Nee/Ja; HP Real
Life Technology: Uit/Aan; Boekje: Geen/Boekje links gebonden/Boekje rechts
gebonden; Te printen pagina's: Alle pagina's printen/Alleen oneven pagina's
printen/Alleen even pagina's printen; Randloos printen: Uit/Aan; Paginaranden:
Uit/Aan; Lay-out bewaren: Nee/Ja

Kopieerinstellingen Kopieën; Dubbelzijdig; Lichter/donkerder; HP kopieën herstellen; ID kopiëren;
Formaat wijzigen; Kwaliteit; Papierformaat; Papiertype; Sorteren;
Margeverschuiving; Bijsnijden; Kopieervoorbeeld; Lade kiezen; Verbeteringen;
Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: Tot 600 dpi;
Kopieerresolutie, tekst en afbeeldingen in kleur: Tot 600 dpi; Kopieën
vergroten/verkleinen: 25 tot 400%

Kopieersnelheid 20 kpm zwart ISO (A4), 14 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 1.9; Maximum
scanformaat (flatbed, ADF): 210 x 297 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 Tot 8 ipm (200 ppi, zwart-wit); Tot 8 ipm (200 ppi, kleur) (A4); dubbelzijdig: Tot
4 ipm (200 ppi, zwart-wit); Tot 4 ipm (200 ppi, kleur)

Te scannen oppervlak maximummediaformaat: 210 x 297 mm; Scangebied (documentinvoer):
minimummediaformaat: 127 x 127 mm; maximummediaformaat: 215 x 355
mm Automatische documentinvoer

Bitdiepte/ grijstinten 24-bits/ 256

digitale verzending Standaard: Scannen naar e-mail; Fax archiveren naar e-mail

Faxen Ja, kleur

Faxspecificaties Faxgeheugen: 100 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x
196 dpi, 256 grijstinten; Broadcasting, max aantal bestemmingen: 20;
faxsnelheid: 4 seconden per pag

Slimme faxsoftwarefuncties Digitale fax – faxen naar Mac/faxen naar pc is beschikbaar voor Windows en
Macintosh (gebruik: http://www.hp.com/support om de nieuwste software te
downloaden)

Printerbeheer HP Web Jetadmin; Embedded Web Server; HP Utility (Mac), optioneel HP
JetAdvantage Security Manager

Beveiligingsbeheer SSL/TLS (HTTPS), IPP over TLS; WPA2-Enterprise bekabeld; 802.1x draadloze
verificatie (EAP-TLS, LEAP en PEAP); Pre-Shared Key (PSK) authenticatie voor
draadloos gebruik; Firewall, certificatenconfiguratie; Vergrendeling
bedieningspaneel; EWS met wachtwoordbeveiliging; Uitschakelen van
niet-gebruikte protocollen en services; Syslog; Ondertekende firmware;
beheerinstellingen; Optioneel HP JetAdvantage Security Manager

Inhoud van de doos K7S37A: HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One printer; HP 953 zwarte OfficeJet
setup-inktcartridge (ca 745 pagina's); HP 953 cyaan OfficeJet
setup-inktcartridge, HP 953 magenta OfficeJet setup-inktcartridge, HP 953
gele OfficeJet setup-inktcartridge: gezamenlijke opbrengst (ca 400 pagina's);
Netsnoer; Telefoonsnoer; Installatieposter; Ethernet-kabel

Supplies C5977B HP Bright White Inkjetpapier, 250 vel, A4/210 x 297 mm
C1825A HP Bright White Inkjetpapier, 500 vel, A4/210 x 297 mm
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 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; Apple OS X v10.11 El
Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB vrije schijfruimte;
Internet is vereist; USB Linux (kijk voor meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

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; Apple OS X v10.11 El
Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB vrije schijfruimte;
Internet is vereist; USB Linux (kijk voor meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9
Mavericks; 1 GB vrije schijfruimte; Internet is vereist; USB

Inbegrepen software HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

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,
dik, licht/gerecycled papier

mediaformaten ondersteund A4; A5; A6; B5 (JIS); envelop (DL, C5, C6); afwijkend OR afwijkende
formaten: Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm

mediaverwerking Invoercapaciteit: 250 vel; Maximaal 30 Enveloppen; 50 vel Kaarten; 50 vel
fotopapier
Uitvoercapaciteit: 150 vel, Tot 25 enveloppen
maximum: 150 vel
Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)
Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel

Papiergewicht ondersteund: Aanbevolen: 60 tot 105 gr/m² (normaal); 220 tot 280 gr/m²
(foto); 75 tot 90 gr/m² (envelop); 163 tot 200 gr/m² (kaarten)

Afmetingen printer (B x D x H) Minimum: 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (op het bureau); 49,95 x 53,01 x 33,91 cm
(duplexeenheid ingebouwd, uittrekken van uitvoerlade niet nodig); maximum:
499 x 404,8 x 315,5 mm (op het bureau); 499 x 639,8 x 315,5 mm (met
ingebouwde duplexeenheid, uitvoerlade uitgeschoven)

Afmetingen verpakking (B x D x H) 569 x 377 x 492 mm

Gewicht printer 11,54 kg

Gewicht verpakking 14,5 kg

Omgevingscondities Temperatuur: 5 tot 40 ºC, Luchtvochtigheid: 25 tot 75% relatieve
luchtvochtigheid

Gegevensopslag Temperatuur: -40 tot 60 ºC, Luchtvochtigheid: Tot 90% relatieve
luchtvochtigheid (niet-condenserend) bij 60ºC

Geluid Geluidskrachtemissie: 6,9 B(A) (afdrukken met 20 ppm); Geluidsdruk: 63 dB(A)
(printen in conceptmodus met 20 ppm)

Voeding vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50 tot 60 Hz
verbruik: Max 35 Watt, 0,14 Watt (handmatig uit), 6,10 Watt (standby), 1,20
Watt (slaapstand)
type voeding: Ingebouwde voedingsmodule

certificaten ENERGY STAR-gekwalificeerd: Ja

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 wettelijke vereisten.

service en support UG199E HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor OfficeJet printers
UG076E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op de volgende werkdag voor
OfficeJet printers
UG279E HP 3 jaar, Care Pack met retour aan depot voor OfficeJet Pro printers
(UG199E: alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika,
Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UG076E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland,
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje,
Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Griekenland,
Hongarije, Polen, Slowakije, UG279E: het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika,
Israël, Turkije)



Voetnoten
1 In vergelijking met de meeste kleurenlaser-AiO's tot €300 uit augustus 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 CCP 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.; 2 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.; 3 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.; 4 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.; 5 Gebaseerd op een vergelijking van de opbrengst voor HP 953XL inktcartridges met die van HP 953 inktcartridges. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 6

Water-, veeg-, licht- en markeerpenbestendigheid zijn gebaseerd op interne tests van HP volgens ISO 11798. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/printpermanence.; 7 Uitgezonderd de eerste serie ISO-testpagina's. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/printerclaims.; 8 Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen onder alle overeenkomsten beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op http://www.hpconnected.com.; 9 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®.; 10 Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz
verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 11 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 hpjetadvantage.com.

http://www.hp.com/nl

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 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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