
Productiviteit, creativiteit en leren via één handige app
Geniet van de vrijheid om flexibel te werken met de HP Smart-app, de beste mobiele printapp.1,2 Print, scan, 
kopieer, en stuur veilig mobiele faxen met je telefoon, en bespaar tijd met aanpasbare snelkoppelingen. 
En met HP Instant Ink bestelt je printer automatisch inkt voordat je zonder zit.5

HP Smart-app naslaggids

Stuur documenten en 
foto's naar je printer waar 

je ook bent

Stuur een veilige mobiele 
fax met je smartphone, 

tablet of pc

Sla documenten twee keer zo 
snel op met Smart Tasks, de 
eerste mobiele printapp die 

scanopdrachten automatiseert3

Hoogwaardige 
scans met je 
smartphone

Bewerk foto's 
met gemakkelijk 

te gebruiken 
bewerkingstools

Blijf leren en spelen 
met printactiviteiten

Snelle installatie 
vanaf je mobiel of pc, 
zonder kabels of cd

Bespaar op je inktkosten en 
kom nooit meer zonder inkt 
te zitten dankzij Instant Ink, 

HP's inktbezorgservice5

HP Smart-app

Naslaggids



Kijk voor meer informatie op hp.com/go/smartapp
Delen met collega's

Smart Tasks
Maak je eigen snelkoppelingen 
voor scannen, printen, delen en 
e-mailen, allemaal met één klik.

Supplies bestellen
Bestel cartridges of meld je 
aan voor HP Instant Ink, de 
inktbezorgservice van HP 
waarmee je tot 70% op je 
inktkosten kunt besparen.4

Printercarrousel
Monitor de 
verbindingsstatus en 
supplies van je printer.

Bel bij meldingen 

Foto's printen
Print en bewerk foto's van 
Google Drive, Google Photos, 
Dropbox, en meer.

Personaliseer tegels
Selecteer de tegels die 
je wilt weergeven. 

1. De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op hp.com/go/mobileprinting. Bepaalde software of functies zijn alleen beschikbaar in het Engels. Internettoegang is vereist en 
moet afzonderlijk worden aangeschaft.  

2. Vergeleken met de meeste OEM mobiele printapps voor inkjet- en laserprinters en alles-in-één-apparaten voor thuis en thuiskantoor, met een prijs van minder dan of gelijk aan 429,99 euro. Marktaandeel zoals 
gerapporteerd door IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Claim gebaseerd op laboratoriumtesten en onderzoek van mobiele printapps van printerfabrikanten en Keypoint Intelligence Buyers Lab in opdracht van 
HP. Zie het rapport van september 2018 op keypointintelligence.com/HPSmartApp.  

3. Gebaseerd op interne tests van HP. Gemiddelde tijdschatting gebaseerd op: (a) gedownloade HP Smart-app op mobiel device, (b) het instellen van de Smart Tasks-snelkoppeling, (c) scanopdrachten met meer dan twee 
tot drie gekoppelde opdrachten (scan naar e-mail, sla op en hernoem, opslaan naar cloud enz.). Vergelijking van gemiddelde tijdsbesparing gebaseerd op het gebruik van scansoftware op de printer en de desktop om 
vergelijkbare scantaken uit te voeren. Vereist het downloaden van de HP Smart-app en een ondersteunde HP printer. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op hp.com/go/mobileprinting.  

4. Op basis van het HP Instant Ink plan van 300 pagina’s per maand (besparingen met de andere plannen zijn minder) en gebruik van alle pagina’s in een plan zonder extra pagina’s te kopen, vergeleken met kosten per 
pagina (CPP) om ISO/IEC 24711 pagina’s te printen op een marktmeerderheid van kleureninkjetprinters van minder dan 200 euro die gebruik maken van originele cartridges met een standaardcapaciteit, zoals gemeld 
door IDC in Q1 2018. Onderzoek op basis van adviesprijzen van fabrikanten van SPIRE vanaf juni 2018 en paginaopbrengst zoals vermeld op de website van de fabrikant vanaf juni 2018. Meer informatie op hp.com/go/
nlcompare. Prijzen zijn inclusief btw. ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus. Werkelijke besparingen kunnen variëren, afhankelijk van de inhoud en het werkelijke aantal geprinte pagina's 
per maand. Meer informatie over ISO-standaarden op hp.com/go/pageyield.

5. Besteld door de printer als dat nodig is, mits de klant verbinding heeft met het internet. De beschikbaarheid kan in uitzonderlijke gevallen variëren. Als je meer inkt gebruikt dan verwacht, is express 
levering mogelijk via HP Support. Kijk op hp.com/go/instantinksupport voor hulp bij het oplossen van problemen.
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Mobiel faxen
Stuur een veilige mobiele fax 
met je smartphone, tablet of pc.

Scan met de camera
Scannen, delen, printen of 
opslaan, je kunt het allemaal 
met je smartphone doen.

Taakbalk
Hier kun je snel bladeren naar 
Startscherm, Scannen, Weergeven 
en Printen, en Instellingen.

Beschikbaar voor pc in de Microsoft store.

Maak fotoboeken
Maak fotoboeken en meer 
met Chatbooks.*

*Voor het gebruik van Chatbooks 
gelden de van toepassing zijnde 
algemene voorwaarden.

Printer toevoegen

Printernaam 

Belangrijkste functies van de HP Smart-app

Printerstatus
(weergegeven in grijs als de 
printer niet is aangesloten)

Inktniveaus

http://hp.com/go/smartapp
http://hp.com/go/mobileprinting
http://keypointintelligence.com/HPSmartApp
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/pageyield
http://hp.com/go/instantinksupport 
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-5865EEE&title=HP Smart App Quick Reference Sheet+&armin=armin
http://twitter.com/home/?status=HP Smart App Quick Reference Sheet+%40+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-5865EEE
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