HP Photosmart 7510 e-All-in-One-printer

HP Photosmart 7510 e-All-in-One er designet til private,
der er på udkig efter en alsidig e-all-in-one printer med
berøringsskærm og scanner, kopimaskine og eFax®, og
som kan printe professionelle fotos samt webindhold trådløst og på farten.

Få en alsidig løsning med print af professionelle
fotos samt berøringsskærm hjemme.

Du klarer nemt det hele – print alt fra fotos til
dobbeltsidede dokumenter.

● Fremstil flotte fotos i professionel kvalitet, genprint og
andre projekter med fem individuelle HP-blæktanke.

● Skift mellem hverdagspapir og fotopapir eller andre
medier takket være den automatiske
fotopapirsbakke.

● Hav styr på det hele med den intuitive store
farveberøringsskærm – med bevægelse.
● Send faxer uden brug af telefonlinje vha. eFax®; fax
uovervåget – og kopier og scan dokumenter med
flere sider – vha. den automatiske dokumentføder.3
● Klar mere direkte fra din e-all-in-one – print fotos, tag
kopier, og send faxer - alt sammen uden brug af pc.

Print trådløst på farten med forskellige løsninger
til mobil print.1

● Opret forbindelse til online fotobiblioteker uden
brug af pc, eller print direkte fra hukommelseskort.6
● Spar tid, og brug op til 50% mindre papir ved at
printe på begge sider med automatisk
dobbeltsideprint.
● Print nemt de daglige projekter til en overkommelig
pris – dokumenter, websider, e-mail,
arbejds-/skoleprojekter mv.

● Oplev friheden ved mobil HP ePrint - nu kan du printe
stort set overalt.1
● Du får nem print og deling – få forbindelse til dit
trådløse netværk med HP's automatiske trådløse
tilslutning.2,4
● Print e-mails, fotos, websider mv. direkte fra din
iPad®, iPhone® eller iPod touch® med AirPrint™.5
● Webadgang uden brug af pc; print apps og
skabeloner som kalendere og notesbloksider.6

● Reducer papirforbruget med op til 50% med automatisk
dobbeltsideprint.

ENERGY STAR®-mærket

Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. Se hvordan på vores webside.

1 Kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle tilsluttede enheder, der kan benytte internet og e-mail. Udskriftstiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokumenter og billedtyper på
www.hp.com/go/eprintcenter.

2 Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift kun kompatibel med 2,4 GHz routere.

3 Webbaseret faxtjeneste kræver internetforbindelse til printeren samt tilmelding til tredjepartstjeneste. Inkluderer op til 20 indgående og 20 udgående sider pr. måned. Der gælder yderligere vilkår og begrænsninger. Se oplysningerne
vedrørende eFax på Hjælp-siden på www.hp.com/go/eprintcenter.

4 HP Automatisk trådløs tilslutning er muligvis ikke tilgængelig for alle systemkonfigurationer. Læs mere om kompatibilitet på hp.com/go/autowirelessconnect.

5 Understøtter iOS 4.2 og senere enheder (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS samt 3. og 4. generation iPod touch®), som understøtter multitasking. AirPrint™- og iOS 4.2 (og senere) enheder kræver en 802.11 trådløs netværksforbindelse til
printeren. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple® Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

6 Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printeren. Tjenesterne kan kræve registrering. Tilgængeligheden af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Se www.hp.com/go/eprintcenter.

HP Photosmart 7510 e-All-in-One-printer

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Funktioner
Printteknologi
Skærm

Print, scanning, kopiering, eFax®, web
HP termisk inkjet
10,9 cm berøringsfølsom farveskærm med grafik

Software

5 (1 sort, cyan, magenta, gul, foto)
HP Fotokreationer

Standardtilslutningsmuligheder

Hi-Speed USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n

Mulighed for mobil print

HP ePrint, Apple AirPrint™

RAM-kortkompatibilitet

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
HP PCL 3 GUI, PML
Sort (bedst): Op til 600 dpi. Farve (bedst): Op til 9600 x 2400 optimeret dpi
farve (ved print fra computer på udvalgt HP-fotopapir og 1200 dpi input)
Sort (ISO): Op til 13,5 sider/min.; Farve (ISO): Op til 9 sider/min.
Print til kant: Ja (op til 216 x 297 mm)
Understøttelse af direkte print: Ja, med hukommelseskort
Månedligt, A4: Op til 1250 sider
Sort (standard): 105 x 100 dpi

Antal printpatroner

Standardprintersprog
Printopløsning
Printhastighed
Udskrivningsegenskaber
Normeret forbrug
Faxopløsning
faxfaciliteter
Scanningstype/Teknologi
Scan-inputmetoder
Scanningsopløsning
Bitdybde/Gråtoneskalaniveauer
Maksimal scanningsstørrelse
Kopiopløsning
Kopihastighed
Maksimalt antal kopier
Størrelsesændring ved kopiering
Understøttede medietyper
Understøttede papirstørrelser

Specialpapirstørrelser
Understøttet gramvægt

Papirhåndtering standard/input

Minimumskrav til system

Kompatible operativsystemer
ENERGY STAR-mærket

Automatisk genopkald: Nej; Forsinket afsendelse af fax: Nej
Flatbed, ADF; CIS
Frontpanelscanning, HP Photosmart software
Hardware: Op til 1200 x 2400 dpi. Optisk: Op til 1200 dpi. Udvidet
scanningsopløsning: Op til 19200 dpi
48 bit. 256
216 x 297 mm
Sort tekst og grafik: Op til 600 dpi. Farve: Op til 600 dpi
Sort (ISO): Op til 8 kopier/min.; Farve (ISO): Op til 7,5 kopier/min.
Op til 99 kopier
25 til 400%
Papir (brochure, inkjet, almindeligt), fotopapir, kuverter, labels, kort
(lykønskning), transparenter
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 (med eller uden afrivnings/afskæringskant)
76 x 127 til 216 x 762 mm
Bakke 1: A4, kuverter: 75 til 90 g/m², kort: op til 200 g/m², HP Photo Paper:
op til 300 g/m², bakke 2: HP 10 x 15 cm/13 x 18 cm fotopapir: op til 300
g/m².
125-arks papirbakke, 25-arks fotobakke, 25-arks automatisk
dokumentfremfører (ADF). 50-arks udbakke.
Dupleksindstillinger: Automatisk (standard). Konvolutføder: Nej.
Standardpapirbakker: 1 plus automatisk 13 x 18 cm fotobakke.
Inputkapacitet: Maksimal inputkapacitet: Op til 125 ark, Op til 40 ark
transparenter, Op til 15 kuverter, Op til 60 ark fotopapir
Outputkapacitet: Maksimal outputkapacitet: Op til 50 ark; Op til 20 ark
fotopapir
PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor,
2 GB plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller
64-bit (x64) processor, 2 GB plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev eller
internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* eller
senere (kun 32-bit): Intel® Pentium® II, Celeron® eller kompatibel processor,
233 MHz eller større, 512 MB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev
eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 6 eller senere..
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5 eller Intel®
Core™-processor; 500 MB ledig plads på harddisken, Cd-rom/dvd-drev;
internetbrowser; USB-port
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* eller
senere (kun 32-bit), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
Ja

Strøm

Produktmål
Produktvægt
Kassens indhold

Garanti
Oprindelsesland
Forbrugsvarer

Service- og supportløsninger

Strømforsyningstype: Ekstern
Energikrav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Strømforbrug: Maks. 49 W (print), 29 W (aktiv), 8,0 (standby), 4,5 W
(dvale), 0,47 W (manuelt slukket)
b x d x h: 455 x 450 x 220 mm
8,4 kg
CQ877B HP Photosmart 7510 e-All-in-One Printer (C311a), HP 364 Setup
Black, Photo Black, Cyan, Magenta og Yellow Ink Cartridges, cd med
HP-software, opsætningsvejledning, referencevejledning, netledning
1 års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Garanti- og
supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.
Fremstillet i Kina.
CB316EE HP 364 Black Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 250 sider*
CB318EE HP 364 Cyan Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 300 sider*
CB319EE HP 364 Magenta Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 300 sider*
CB320EE HP 364 Yellow Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 300 sider*
CB317EE HP 364 Photo Ink Cartridge
CN684EE HP 364XL Black Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 550 sider*
CB323EE HP 364XL Cyan Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 750 sider*
CB324EE HP 364XL Magenta Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 750 sider*
CB325EE HP 364XL Yellow Ink Cartridge
Gennemsnitlig patronkapacitet 750 sider*
CB322EE HP 364XL Photo Ink Cartridge
CR677A Blankt HP Premium Plus-fotopapir, 25 ark, 10 x 15 cm
CR695A Blankt HP Premium Plus-fotopapir, 50 ark, 10 x 15 cm
CR676A Blankt HP Premium Plus-fotopapir, 20 ark, 13 x 18 cm
* Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/pageyield, eller se
emballagen
UG189E - HP 3 års servicepakke med almindelig udskiftningsservice til
multifunktionsprintere (fås overalt i Europa, Mellemøsten og Afrika)
UG064E - HP 3 års servicepakke med udskiftningsservice næste arbejdsdag
til multifunktionsprintere (fås i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige,
Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen og Slovakiet).

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit printog billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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