Spausdintuvas „HP Photosmart 6510 e-All-in-One“

„HP Photosmart 6510 e-All-in-One“ sukurtas
naudodojams, norintiems spausdinti įspūdingas,
laboratorijos kokybės nuotraukas, paprastai spausdinti
kasdienėms reikmėms ir laisvai pasirinkti, kada ir kur
spausdinti: tiesiogiai, naudojantis liečiamuoju ekranu,
belaidžiu ryšiu ar kelionėje.

Naudodamiesi dideliu liečiamuoju ekranu be
kompiuterio spausdinkite laboratorijos kokybės
nuotraukas.

Su „HP ePrint“ ir HP automatinio belaidžio ryšio
funkcija – paprastas mobilus ir belaidis
spausdinimas.1,2,4

● Naudodamiesi dideliu ir paprastu liečiamuoju ekranu
spausdinkite laboratorijos kokybės nuotraukas,
nuskaitykite ir kopijuokite.

● Naudokitės HP mobiliojo spausdinimo funkcijos
„ePrint“ galimybėmis ir spausdinkite praktiškai iš
bet kur.2

● Naudodami automatinį fotopopieriaus dėklą
perjunginėkite įprastą ir fotopopierių arba kitas
laikmenas.

● Lengvai spausdinkite ir dalykitės – naudodamiesi
HP automatinio belaidžio ryšio funkcija junkitės prie
belaidžio tinklo.1,4

● Nenaudodami kompiuterio spausdinkite internete
įkeltas nuotraukas ar tiesiai iš atminties kortelės.3

● Su „AirPrint™“ tiesiai iš „iPad®“, „iPhone®“ ir
„iPod touch®“ spausdinkite el. laiškus, nuotraukas,
tinklalapius ir dar daugiau.5

● Nebrangiai spausdinkite atskiromis rašalo kasetėmis;
papildomos didelės talpos kasetės, jeigu
spausdinate dažnai.

● Naudodamiesi HP mobiliojo spausdinimo
programomis spausdinkite belaidžiu ryšiu tiesiai iš
išmaniųjų telefonų.6

Naudodamiesi tinklo programomis, dvipusio
spausdinimo ir kitomis funkcijomis kurkite
įspūdingus kasdienius projektus.
● Naudodamiesi patikima automatine dvipusio
spausdinimo funkcija taupykite laiką ir popierių –
puiki priemonė kūrybiniams projektams.
● Paprastai naudojamomis programomis spausdinkite
sudoku, spalvinimo puslapius ir daugiau –
nenaudodami kompiuterio.3

● Naudoja mažai energijos: laukimo režimu naudoja tiek pat, kiek ir
žadintuvas.
● Sutaupykite iki 50% išlaidų popieriui, naudodami automatinį dvipusį
spausdinimą.

● Pasirinkite HP spausdinimo šablonus ir spausdinkite
kalendorius, žaidimus ir sąsiuvinių puslapius.3
● Naudodamiesi dideliu spalvotu liečiamuoju ekranu
spausdinkite, kopijuokite, nuskaitykite, kurkite netgi
naršykite internete.3

Atitinka „ENERGY STAR®“ reikalavimus

Perdirbkite savo kompiuterinę aparatinę techniką ir spausdinimo atsargas.
Sužinokite mūsų tinklalapyje.

1Darbo našumas belaidžiame tinkle priklauso nuo fizinės aplinkos ir atstumo iki prieigos taško. Belaidis ryšys veikia tik su 2,4 GHz kelvedžiais.

2Reikia interneto ryšio spausdintuvui. Funkcija veikia su bet kuriuo prijungtu interneto ir el. pašto galimybes turinčiu prietaisu. Spausdinimo trukmė gali skirtis. Suderinamų dokumentų ir vaizdų tipų sąrašas pateikiamas
www.hp.com/go/eprintcenter.

3Reikia belaidės prieigos taško ir interneto jungties spausdintuvui. Gali reikėti registruotis. Galimybė naudotis programomis priklauso nuo šalies, kalbos ir sutarčių. Žr. www.hp.com/go/eprintcenter.
4HP automatinio belaidžio ryšio funkcija kai kuriose sistemose gali būti neįdiegta. Informacijos apie suderinamumą žr. hp.com/go/autowirelessconnect.

5Veikia su „iOS 4.2“ arba naujesnės versijos prietaisais („iPad®“, „iPhone® 4“, „iPhone® 3GS“ ir 3-ios bei 4-os kartos „iPod touch®“), kuriuose įdiegtas daugiaprocesis režimas. „AirPrint™“ ir „iOS 4.2“ prietaisai prie spausdintuvo turi būti
jungiami 802.11 belaidžiu tinklo ryšiu. „AirPrint“ ir „AirPrint“ logotipas yra „Apple® Inc.“ prekių ženklai. „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.

6Reikia prieigos prie trečiųjų šalių programų parduotuvių. Išsami informacija apie suderinamus prietaisus pateikiama www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

Spausdintuvas „HP Photosmart 6510 e-All-in-One“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Funkcijos
Spausdinimo technologija
Ekranas
Spausdinimo kasečių skaičius
Programinė įranga
Standartinis jungiamumas
Parengtas darbui tinkle
Mobiliojo spausdinimo galimybė
Atminties kortelės suderinamumas
Standartinės spausdinimo kalbos
Spausdinimo raiška

Spausdinimo sparta
Spausdinimo galimybės
Darbiniai parametrai

Spausd., kop., nusk., tinklas
HP terminis „Inkjet“
8,9 cm liečiamasis spalvotas grafinis ekranas
4 (po 1 juodą, žydrą, geltoną, purpurinę)
„HP Photo Creations“
Didelio greičio USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n
Standartinis (įdiegtas belaidis 802.11b/g/n);
HP ePrint, Apple AirPrint™
„Memory Stick Duo“; „Secure Digital„ / „MultiMedia Card“
HP PCL 3 GUI, PML
Nespalvotas (geriausios kokybės): Iki 1200 x 600 perteikiamų („rendered") tc
raiška (spausdinant iš kompiuterio); Spalvotas (geriausios kokybės): Iki 4800 x
1200 optimizuotų dpi raiška (spalvotai sp. iš kompiuterio ant kai kurių HP
fotopopierių 1200 dpi raiškos atvaizdus)
Nespalvotas (ISO): Iki 11 ppm; Spalvotas (ISO): Iki 7,5 ppm
Spausdinimas be paraščių: Taip (iki 216 × 297 mm)
Suderinamumas su tiesioginio spausdinimo funkcija: Taip, atm. kortelės
Kas mėnesį, A4: Iki 1000 puslapių

Planšetinis; Kontaktinis vaizdų jutiklis (CIS)
Nuskaitymas iš priek. skydelio, „HP Photosmart“
Skaitymo raiška
Aparatūra: Iki 1200 × 1200 dpi; Optinis: Iki 1200 dpi; Patobulinta
kopijavimo skiriamoji geba: Iki 19 200 dpi
Gylis bitais/Pilkų tonų lygiai
24 bitų; 256
Maks. nuskaityto vaizdo dydis
216 x 297 mm
Kopijavimo skiriamoji geba
Nespalvotas tekstas ir grafika: Iki 600 dpi; Spalva: Iki 600 dpi
Kopijavimo greitis
Nespalvotas (ISO): Iki 6,5 kpm; Spalvotas (ISO): Iki 5,5 kpm
Didžiausias kopijų skaičius
Iki 50 kopijų
Kopijos dydžio keitimas
Nuo 25 iki 400%
Tinkami laikmenų tipai
Popierius (brošiūrų, rašaliniams sp., paprastas), fotopopierius, vokai, etiketės,
kortelės, skaidrės
Tinkami laikmenų matmenys
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 (su nuplėšiamu ar nukerpamu skirtuku ar be jo)
Pasirinktinis laikmenos dydis
Nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm
Palaikomas laikmenos svoris
1 dėklas: A4, vokai: nuo 75 iki 90 g/m², kortelės: iki 200 g/m², HP
fotografinis popierius: iki 300 g/m², 2 dėklas: HP 10 x 15 cm ir 13 x 18 cm
fotopopierius: iki 280 g/m²
Popieriaus tvarkymas, standartinis/ 80 lapų įvesties dėklas, 20 lapų fotopopieriaus dėklas; 20 lapų išvesties
įvesties
dėklas;
Dvipusio spausdinimo parinktys: Automatinis (standartas); Vokų tiektuvas:
Ne; Standartiniai popieriaus dėklai: 1 bei automatinis 13 x 18 cm
fotopopieriaus dėklas;
Tiekimo dėklo talpa: Maksimali tiekimo dėklo talpa: Iki 80 lapų, Iki 40 lapų
skaidrės, Iki 5 vokų, Iki 20 lapų fotopopierius
Išvesties dėklo talpa: Maksimali išvesties dėklo talpa: Iki 20 lapų; Iki 10 lapų
fotopopierius
Minimalūs sistemos reikalavimai
Kompiuteris: „Microsoft® Windows® 7“: 1 GHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų
(x64) procesorius, 2 GB laisvos vietos diske, CD-ROM / DVD įtaisas arba
interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Windows Vista®“: 800
MHz 32 bitų (x86) arba 64 bitų (x64) procesorius, 2 GB laisvos vietos diske,
CD-ROM / DVD įtaisas arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet
Explorer“; „Windows® XP“ (SP3)* ar naujesnė (tik 32 bitų): bet koks „Intel®
Pentium® II“, „Celeron®“ ar suderinamas procesorius, 233 MHz ar
spartesnis, 512 MB vietos diske, CD-ROM / DVD įtaisas arba interneto ryšys,
USB prievadas, „Internet Explorer 6“ ar naujesnė.;
„Mac“: „Mac OS X“ v10.5, v10.6, v10.7: procesorius „PowerPC“ G4, G5
arba „Intel® Core™“; 500 MB laisvos vietos st. diske; CD-ROM/DVD
įrenginys; interneto naršyklė; USB prievadas
Suderinamos operacinės sistemos „Microsoft® Windows® 7“, „Windows Vista®“, „Windows® XP“ (SP2)*
arba naujesnė (tik 32 bitų), „Mac OS X“ v10.5, v10.6, v10.7
Atitinka „ENERGY STAR“
Taip
Skenavimo tipas/Technologija
Skanavimo įvesties režimai

reikalavimus

Maitinimo tipas: Vidinis
Maitinimo reikalavimai: Maitinimo įtampa: 100 – 240 VAC (+ / - 10%), 50
/ 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Energijos naudojimas: Daugiausia 13 W (aktyvus), 9 W (aktyvus), 5,1 W
(budėjimo režimu), 2,7 W (laukimo režimu), 0,30 W (išjungus rankiniu būdu)
Gaminio matmenys
plotis x gylis x aukštis: 436 x 381 x 161 mm
Produkto svoris
5,61 kg
Kas yra dėžėje
CQ761B „HP Photosmart 6510 e-All-in-One“ (B211a), HP 364 juodo, žydro,
purpurinio ir geltono rašalo kasetės, HP pr. įrangos kompaktinis diskas,
sąrankos vadovas, nuorodų vadovas, maitinimo laidas
Garantija
St. vienerių metų ribota HP garantija techninei įrangai. Garantija ir paramos
pasirinktys gali skirtis priklausomai nuo gaminio, šalies ir vietinių teisės
reikalavimų.
Kilmės šalis
Pagaminta Kinijoje.
Atsargos
CB316EE HP 364 Black Ink Cartridge
CB318EE HP 364 Cyan Ink Cartridge
CB319EE HP 364 Magenta Ink Cartridge
CB320EE HP 364 Yellow Ink Cartridge
CN684EE HP 364XL Black Ink Cartridge
CB323EE HP 364XL Cyan Ink Cartridge
CB324EE HP 364XL Magenta Ink Cartridge
CB325EE HP 364XL Yellow Ink Cartridge
CR677A HP Premium Plus Glossy Photo Paper-25 sht/10 x 15 cm
CR672A HP Premium Plus Glossy Photo Paper-20 sht/A4/210 x 297 mm
Q8692A HP pagerint. blizgus nuotraukų popierius, 100 vnt./10 x 15 cm be
rėmelių
* Informacija apie lapų išeigą pateikiama www.hp.com/go/pageyield arba
žr. gaminio pakuotę
Techninio aptarnavimo ir palaikymo UG188E - HP 3 metų priežiūros paketas su standartiniu daugiafunkcinių
parinktys
spausdintuvų keitimu (prieinama visose Europos, Viduriniųjų Rytų, Afrikos
šalyse)
UG063E - HP 3 metų priežiūros paketas su daugiafunkcinių spausdintuvų kitos
dienos keitimu (prieinamas Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje,
Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje,
Čekijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje).
Galia

Apskaičiuokite patikimą atramą, kad būtų gautas geriausios kokybės atvaizdas. Mes galime padėti jums
išplėsti spausdinimo ir atvaizdavimo aplinką, saugoti jūsų IT investicijas ir plėsti jūsų verslą su prieinamu,
asmeniniu ir pagal jūsų poreikius pritaikytu palaikymu naudojantis „HP Care Pack“ palaikymo tarnybos
paslaugomis.

Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje adresu http://www.hp.com
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