Εκτυπωτής HP Photosmart 6510 e-All-in-One

Ο HP Photosmart 6510 e-All-in-One έχει σχεδιαστεί για
τους χρήστες που θέλουν να εκτυπώνουν εντυπωσιακές
φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου, πρακτικές
καθημερινές εργασίες εκτύπωσης και την ελευθερία να
επιλέγουν πότε και πώς θα εκτυπώσουν: απευθείας από
την οθόνη αφής, ασύρματα ή στις μετακινήσεις τους.

Εκτυπώστε ζωντανές φωτογραφίες ποιότητας
εργαστηρίου χωρίς υπολογιστή μέσω της μεγάλης
οθόνης αφής.

Χρησιμοποιήστε το HP ePrint και την Αυτόματη
ασύρματη σύνδεση της ΗΡ για εύκολη φορητή
και ασύρματη εκτύπωση1,2,4.

● Εκτυπώστε φωτογραφίες ποιότητας εργαστηρίου – και
σαρώστε και αντιγράψτε – απευθείας από τη μεγάλη
και έξυπνη οθόνη αφής.

● Ανακαλύψτε την ελευθερία που παρέχει η φορητή
εκτύπωση μέσω του HP ePrint. Τώρα, μπορείτε να
εκτυπώνετε όπου κι αν βρίσκεστε2.

● Αλλάξτε από καθημερινό σε φωτογραφικό χαρτί ή
άλλα μέσα χρησιμοποιώντας το δίσκο φωτογραφικού
χαρτιού αυτόματης ενεργοποίησης.

● Απολαύστε εύκολη εκτύπωση και κοινή χρήση.
Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυό σας με την
Αυτόματη ασύρματη σύνδεση της ΗΡ1,4.

● Συνδεθείτε σε online συλλογές φωτογραφιών χωρίς
υπολογιστή ή εκτυπώστε τις απευθείας από κάρτα
μνήμης3.

● Εκτυπώστε email, φωτογραφίες, σελίδες web και
άλλα, απευθείας από iPad®, iPhone® ή iPod
touch® με AirPrint™5.

● Απολαύστε οικονομική εκτύπωση με ξεχωριστές
μελάνες. Προαιρετικά δοχεία XL για συχνή εκτύπωση.

● Εκτυπώστε ασύρματα απευθείας από smartphone
χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές φορητής εκτύπωσης
της HP6.

Δημιουργήστε εντυπωσιακά καθημερινά έργα
μέσω web apps, εκτύπωση δύο όψεων και άλλες
δυνατότητες.
● Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με την αξιόπιστη
αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων – εκπληκτική για
δημιουργικά έργα.
● Αποκτήστε πρόσβαση σε εύχρηστες εφαρμογές και
εκτυπώστε Sudoku, σελίδες ζωγραφικής και άλλα –
όλα χωρίς υπολογιστή3.
● Επιλέξτε τις Γρήγορες φόρμες HP και εκτυπώστε
πρότυπα, όπως ημερολόγια, παιχνίδια και
σημειωματάρια3.
● Όλα από μια μεγάλη, εύχρηστη οθόνη αφής –
εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και δημιουργία,
ακόμα και πρόσβαση σε περιεχόμενο web3.

● Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: η λειτουργία αδράνειας είναι συγκρίσιμη
με την τροφοδοσία ενός ραδιοφώνου-ρολογιού.
● Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης.

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς στην
τοποθεσία μας στο web.

1Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Ασύρματες λειτουργίες συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.

2Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet και δυνατότητες email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter.

3Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Οι υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter.

4Η Αυτόματη ασύρματη σύνδεση της ΗΡ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις διαμορφώσεις συστημάτων. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/autowirelessconnect.

5Υποστηρίζει συσκευές iOS 4.2 και νεότερες (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS και iPod touch® 3ης και 4ης γενιάς) που υποστηρίζουν την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών. Οι συσκευές με AirPrint™ και iOS 4.2 και νεότερες εκδόσεις

απαιτούν σύνδεση ασύρματου δικτύου 802.11 στον εκτυπωτή. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc. Οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

6Απαιτείται πρόσβαση σε καταστήματα εφαρμογών άλλων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές συσκευές: www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

Εκτυπωτής HP Photosmart 6510 e-All-in-One

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Λειτουργίες
Τεχνολογία εκτύπωσης
Οθόνη
Αριθμός δοχείων μελανιού
Λογισμικό
Βασική συνδεσιμότητα
Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης
Συμβατότητα κάρτας μνήμης
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
Ανάλυση εκτύπωσης

Ταχύτητα εκτύπωσης
Δυνατότητες εκτύπωσης
Κύκλος λειτουργίας
Τύπος σάρωσης/Τεχνολογία
Τρόποι σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης
Βάθος Bit/Επίπεδα κλίμακας γκρι
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης
Ανάλυση αντιγραφής
Ταχύτητα αντιγραφής
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων

Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων
Υποστηριζόμενο βάρος μέσων

Χειρισμός Χαρτιού Βασικός
εξοπλισμός/Είσοδος

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Πιστοποίηση ENERGY STAR

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, web
Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,9 cm
4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
HP Photo Creations
Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n
Βασική (ενσωματωμένο WiFi 802.11b/g/n)·
HP ePrint, Apple AirPrint™
Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI, PML
Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Ανάλυση έως 1200 x 600 dpi (για εκτύπωση από
υπολογιστή)· Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως
4800 x 1200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα
φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1200 dpi)
Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 11 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (ISO): Έως 7,5 σελ/λεπτό
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως 216 x 297 mm)
Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης: Ναι, κάρτες μνήμης
Μηνιαία, A4: Έως 1000 σελίδες
Επίπεδος; Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)
Σάρωση πρόσοψης, λογισμικό HP Photosmart
Υλικό: Έως 1.200 x 1.200 dpi· Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi· Βελτιωμένη
ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 19200 dpi
24 bit· 256
216 x 297 mm
Μαύρο κείμενο και γραφικά: Έως 600 dpi· Έγχρωμη: Έως 600 dpi
Ασπρόμαυρη (ISO): Έως 6,5 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (ISO): Έως 5,5
αντίγραφα/λεπτό
Έως 50 αντίγραφα
25 έως 400%
Χαρτί (φυλλάδιο, inkjet, απλό), φωτογραφικό χαρτί, φάκελοι, ετικέτες, κάρτες
(ευχετήριες), διαφάνειες
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 (με ή χωρίς προεξοχή/άκρο αποκοπής)
76 x 127 έως 216 x 356 mm
Δίσκος 1: A4, φάκελοι: 75 έως 90 g/m², κάρτες: έως 200 g/m²,
φωτογραφικό χαρτί HP: έως 300 g/m², Δίσκος 2: φωτογραφικό χαρτί HP 10 x
15 cm/13 x 18 cm: έως 280 g/m²
Δίσκος εισόδου 80 φύλλων, δίσκος φωτογραφιών 20 φύλλων· Δίσκος εξόδου
20 φύλλων·
Επιλογές διπλής όψης: Αυτόματη (βασική)· Τροφοδότης φακέλων: Όχι·
Τυπικοί δίσκοι χαρτιού: 1 συν αυτόματος δίσκος φωτογραφιών 13 x 18 cm·
Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 80 φύλλα, Έως
40 φύλλα διαφάνειες, Έως 5 φάκελοι, Έως 20 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητες εξόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου: Έως 20 φύλλα; Έως
10 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Υπολογιστής: Microsoft® Windows® 7: Επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή
64 bit (x64), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows
Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet,
θύρα USB, Internet Explorer. Windows® XP (SP3)* ή νεότερη έκδοση (μόνο 32
bit): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής,
233 MHz ή ισχυρότερος, 512 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο,
μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 6
ή νεότερη έκδοση.·
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή
Intel® Core™, 500 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD, πρόγραμμα περιήγησης στο web, θύρα USB
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* ή νεότερη
έκδοση (μόνο σε 32 bit), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
Ναι

Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος: 13 W μέγιστη (λειτουργία), 9 W (λειτουργία), 5,1 W
(αναμονή), 2,7 W (αδράνεια), 0,30 W (εκτός λειτουργίας)
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ: 436 x 381 x 161 mm
Βάρος προϊόντος
5,61 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας
CQ761B HP Photosmart 6510 e-All-in-One (B111a), δοχεία μαύρης, κυανής,
ματζέντα και κίτρινης μελάνης HP 364, CD με λογισμικό HP, οδηγός
εγκατάστασης, οδηγός αναφοράς, καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση
Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και
υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές
απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης
Προϊόν Κίνας.
Αναλώσιμα
CB316EE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 364
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 250 σελίδες*
CB318EE Δοχείο κυανής μελάνης HP 364
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 300 σελίδες*
CB319EE Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 364
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 300 σελίδες*
CB320EE Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 364
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 300 σελίδες*
CN684EE Δοχείο μαύρης μελάνης HP 364XL
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 550 σελίδες*
CB323EE Δοχείο κυανής μελάνης HP 364XL
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 750 σελίδες*
CB324EE Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 364XL
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 750 σελίδες*
CB325EE Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 364XL
Μέση απόδοση δοχείου μελανιού 750 σελίδες*
CR677A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus -25 φύλλα/10 x 15
cm
CR672A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus -20 φύλλα/A4/210
x 297 mm
Q8692A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Advanced Glossy Photo 100
φύλλα/10 x 15 cm χωρίς περίγραμμα
* Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/pageyield ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης UG188E - HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (διατίθεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης,
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής)
UG063E - HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (διατίθεται σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Δημοκρατία της Τσεχίας,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).
Ισχύς

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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