Tiskárna HP Photosmart 6510 e-All-in-One

Zařízení HP Photosmart 6510 e-All-in-One bylo navrženo
pro uživatele požadující výjimečný tisk fotografií v
laboratorní kvalitě, snadný každodenní tisk a svobodnou
volbu místa a času tisku: přímo pomocí dotykového
displeje, bezdrátově nebo na cestách.

Tiskněte nádherné fotografie v laboratorní kvalitě
– bez počítače a na velkém dotykovém displeji.
● Tiskněte fotografie, skenujte a kopírujte v laboratorní
kvalitě – přímo pomocí velkého a intuitivního
dotykového displeje.
● Střídejte použití různých druhů médií (běžného a
fotopapíru či jiných médií) díky automaticky se
aktivujícímu zásobníku na fotopapír.

Získejte snadný mobilní a bezdrátový tisk s
funkcemi HP ePrint a HP Auto Wireless
Connect.1,2,4
● Objevte kouzlo volnosti se službou mobilního tisku
HP ePrint, která vám umožní tisknout téměř
odkudkoli.2
● Snadný tisk a sdílení – připojte se k bezdrátové síti
pomocí technologie HP Auto Wireless Connect.1,4

● Připojujte se bez použití počítače ke knihovnám
fotografií online nebo tiskněte přímo z paměťové
karty.3

● Tiskněte e-maily, fotografie, webové stránky a další
přímo z vašeho zařízení iPad®, iPhone® nebo iPod
touch® pomocí funkce AirPrint™.5

● Cenově dostupný tisk se samostatnými inkousty;
volitelné kazety XL pro častý tisk.

● Pomocí aplikací pro mobilní tisk společnosti HP
můžete tisknout bezdrátově přímo z vašeho
smartphonu.6

Tiskněte běžné dokumenty ve vynikající kvalitě
pomocí webových aplikací, funkcí pro
oboustranný tisk a dalších možností.
● Ušetřete čas a papír se spolehlivou funkcí
automatického oboustranného tisku, která je skvělou
volbou pro kreativní projekty.
● Vyzkoušejte snadno použitelné tiskové aplikace a
vytiskněte si Sudoku, omalovánky a mnohem více –
to vše bez počítače.3
● Aplikace HP Quick Forms umožňuje tisk šablon,
například kalendářů, her nebo poznámkových
bloků.3
● Zvládněte vše z velkého a snadno použitelného
barevného dotykového displeje – tiskněte, kopírujte,
skenujte, tvořte nebo si prohlížejte obsah webu.3

● Nízká spotřeba energie: spotřeba během režimu spánku je srovnatelná
s radiobudíkem.
● Snížení spotřeby papíru až o 50% díky automatickému oboustrannému
tisku.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Více
informací najdete na našich webových stránkách.

1Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s 2,4GHz směrovači.

2Vyžaduje připojení tiskárny k Internetu. Funkci lze využívat prostřednictvím jakéhokoli připojeného zařízení s přístupem k Internetu a e-mailu. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na
stránkách www.hp.com/go/eprintcenter.

3Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k Internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Viz stránky www.hp.com/go/eprintcenter.
4Technologie HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná pro všechny konfigurace systému. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese hp.com/go/autowirelessconnect.

5Podporuje zařízení se systémem iOS 4.2 a novějším (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS a 3. a 4. generace přehrávače iPod touch®) podporující multitasking. Funkce AirPrint™ a zařízení se systémem iOS 4.2 nebo novějším vyžadují
připojení k tiskárně pomocí bezdrátové sítě 802.11. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

6Vyžaduje přístup k prodejním místům aplikací od jiných dodavatelů. Podrobnosti o kompatibilních zařízeních naleznete na adrese www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

Tiskárna HP Photosmart 6510 e-All-in-One

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Funkce
Tisková technologie
Monitor
Počet tiskových kazet
Software
Standardní připojitelnost
Připravenost k provozu v síti
Možnost mobilního tisku
Kompatibilita paměťových karet
Standardní tiskové jazyky
Rozlišení při tisku

Rychlost tisku
Možnosti tisku
Pracovní využití
Typ skeneru/Technologie
Vstupní režimy skenování
Rozlišení skeneru
Bitová hloubka/Úrovně odstínů
šedé
Maximální velikost skenování
Rozlišení kopírování
Rychlost kopírování
Maximální počet kopií
Kopírovací zařízení – změna
velikosti
Podporované typy médií
Podporované formáty médií

Vlastní velikosti médií
Podporovaná gramáž médií

Manipulace s papírem Standardní vstup

Minimální požadavky na systém

Kompatibilní operační systémy
Splňuje normu ENERGY STAR

Tisk, kopírování, skenování, Internet
Termální inkoustový tisk HP
8,9cm dotykový barevný grafický displej (CGD)
4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
HP Photo Creations
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n
Standardně (integrované rozhraní WiFi 802.11b/g/n);
HP ePrint, Apple AirPrint™
Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI, PML
Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 600 dpi (při tisku z počítače); Barevně
(nejlepší): Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném tisku
z počítače na vybrané fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi)
Černá (ISO): Až 11 str./min; Barevně (ISO): Až 7,5 str./min
Tisk bez okrajů: Ano (až 216 x 297 mm)
Podpora přímého tisku: Ano, paměťové karty
Měsíčně, A4: Až 1 000 stran

Napájení

Rozměry produktu
Hmotnost produktu
Co je obsaženo v krabici

Záruka
Země původu
Spotřební materiál

Ploché provedení; Kontaktní obrazový senzor (CIS)
Skenování pomocí předního panelu, software HP Photosmart
Hardware: Až 1 200 x 1 200 dpi; Optické: Až 1 200 dpi; Rozšířené
rozlišení skenování: Až 19 200 dpi
24bitová; 256
216 x 297 mm
Černý text a grafika: Až 600 dpi; Barva: Až 600 dpi
Černá (ISO): Až 6,5 kopie/min; Barevně (ISO): Až 5,5 kopie/min
Až 50 kopií
25 až 400 %
Papír (brožura, inkoustový, běžný), fotografický papír, obálky, štítky, karty
(blahopřání), transparentní fólie
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x
250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x
180 mm, 100 x 150 mm (s perforovanými či předřezanými okraji i bez nich)
76 x 127 až 216 x 356 mm
Zásobník 1: A4, obálky: 75 až 90 g/m², karty: až 200 g/m², fotografický
papír HP: až 300 g/m², Zásobník 2: fotografický papír HP 10 x 15 cm / 13
x 18 cm: až 280 g/m²
Vstupní zás. na 80 listů, zás. na fotogr. papír na 20 listů; Výstupní zásobník
na 20 listů;
Možnosti duplexního tisku: Automatický (standardní); Podavač obálek: Ne.;
Standardní zásobníky papíru: 1 plus automatizovaný zásobník na fotografický
papír 13 x 18 cm;
Kapacita vstupu: Maximální vstupní kapacita: Až 80 listů, Až 40 listů fólie,
Až 5 obálek, Až 20 listů fotografický papír
Kapacita výstupu: Maximální výstupní kapacita: Až 20 listů; Až 10 listů
fotografický papír
Počítač: Microsoft® Windows® 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64)
procesor 1 GHz, 2 GB místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo
připojení k Internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista®:
32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 2 GB místa na
pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB,
prohlížeč Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* nebo vyšší (pouze 32bitová
verze): jakýkoli procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní,
233 MHz nebo vyšší, 512 MB místa na pevném disku, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k Internetu, port USB, prohlížeč Internet
Explorer 6 nebo vyšší.;
Mac: Systémy Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: Procesor PowerPC G4, G5
nebo procesor Intel® Core™; 500 MB místa na pevném disku; jednotka
CD-ROM/DVD; webový prohlížeč; port USB
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* nebo vyšší
(pouze 32bitová verze), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
ano

Možnosti služeb a podpory

Typ zdroje napájení: Interní
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotřeba: Max. 13 W (aktivní), 9 W (aktivní), 5,1 W (pohotovostní režim),
2,7 W (úsporný režim), 0,30 W (vypnuto)
š x h x v: 436 x 381 x 161 mm
5,61 kg
CQ761B Tiskárna HP Photosmart 6510 e-All-in-One (B211a), černá,
azurová, purpurová a žlutá inkoustová kazeta HP 364, disk CD se softwarem
HP, instalační příručka, referenční příručka, napájecí kabel
Standardní limitovaná roční záruka HP na hardware. Možnosti záruky a
podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.
Vyrobeno v Číně.
CB316EE Černá inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 250 stran*
CB318EE Azurová inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 300 stran*
CB319EE Purpurová inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 300 stran*
CB320EE Žlutá inkoustová kazeta HP 364
Průměrná výtěžnost kazety 300 stran*
CN684EE Černá inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 550 stran*
CB323EE Azurová inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 750 stran*
CB324EE Purpurová inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 750 stran*
CB325EE Žlutá inkoustová kazeta HP 364XL
Průměrná výtěžnost kazety 750 stran*
CR677A Lesklý fotogpapír HP Premium Plus Glossy Photo Paper, 25 listů / 10
x 15 cm
CR672A Lesklý fotopapír HP Premium Plus Glossy Photo Paper, 20 listů, A4,
210 x 297 mm
Q8692A Lesklý fotografický papír HP Advanced Glossy Photo Paper – 100
listů, 10 x 15 cm, pro tisk bez okrajů
* Informace o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/pageyield nebo na obalu produktu
UG188E – 3letý balíček služeb HP se standardní výměnou multifunkčních
zařízení (dostupný ve všech zemích Evropy, Blízkého Východu a Afriky)
UG063E – 3letý balíček služeb HP s výměnou multifunkčních zařízení
v následující den (dostupný v těchto zemích: Belgie, Česká republika,
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie).

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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