Datový list

Širokoformátová tiskárna HP
Officejet 7110 ePrinter

Tiskněte vlastními prostředky
pomocí této cenově dostupné,
spolehlivé tiskárny HP
ePrinter. Vytvářejte
marketingové materiály v
profesionální kvalitě od
velikosti pohlednice až po A3+.
Sdílejte výkon tiskárny
prostřednictvím bezdrátové
sítě a tiskněte prakticky
odkudkoli.
1
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Vytvářejte materiály v profesionální kvalitě pomocí cenově dostupného širokoformátového
tisku.
● Tiskněte vlastními prostředky – tiskněte vysoce kvalitní marketingové materiály od velikosti
pohlednice až po A3+ na této širokoformátové tiskárně.
● Tiskněte barevné dokumenty v profesionální kvalitě při nákladech na stránku, které jsou až o 50 %
nižší než u laserových tiskáren.3
● Vytvářejte bezokrajové brožury, letáky, standardní brožury a řadu dalších materiálů za nižší cenu než
v tiskových studiích.4
● Cenově dostupný tisk díky čtveřici samostatných inkoustů – měníte pouze vypotřebovaný inkoust.

Zvyšte svou produktivitu na maximum – s touto kompaktní tiskárnou zvládnete i objemné
tiskové úlohy.
● Zůstaňte produktivní – naplňte zásobník na 250 listů a zautomatizujte tiskové úlohy.
● Zvyšte možnosti automatizace pomocí volitelných velkoobjemových tiskových kazet XL, které jsou
vhodné pro častý tisk.5
Rychlost tisku: Až 15 str./min černobíle podle ISO (A4); Až 8
str./min barevně podle ISO (A4);
Provozní zátěž: Až 12 000 stran (A4)
RMPV: 200 až 800 stran (tisk)

● Tiskárnu můžete umístit v blízkosti pracovní stolu nebo na jiné vhodné místo – díky kompaktnímu
provedení to nebude problém.
● Tiskárna nabízí bezproblémový výkon, neboť je určena pro tisk v objemu až 800 stran měsíčně.

Připojíte, vytisknete a zůstanete produktivní – v kanceláři nebo na cestách2.
● Připojte tuto vysoce výkonnou tiskárnu do své bezdrátové sítě a sdílejte ji s ostatními počítači v síti.1
● Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svých SmartPhonů nebo tabletů prakticky odkudkoli.2
● Přidejte tuto univerzální tiskárnu do sítě Ethernet a sdílejte její výkon v malých pracovních skupinách.
● Přidejte do svého SmartPhonu tlačítko tisku – s bezplatnou aplikací HP ePrint tiskněte přímo ze
svého mobilního zařízení.

Šetřete zdroje bez kompromisů v oblasti výkonu.
● Šetřete energii bez kompromisů v oblasti výkonu – toto zařízení obdrželo certifikaci ENERGY STAR®
2.0 a hodnocení EPEAT® Bronze.
● Ušetřete až 50 % nákladů na papír s volitelnou funkcí automatického oboustranného tisku.6
● Snižte svůj dopad na životní prostředí – originální inkoustové kazety HP můžete snadno bezplatně
recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners.7
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Technické specifikace
Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Rychlost tisku

Až 15 str./min ISO černobíle (A4); Až 8 str./min ISO barevně (A4)
Po vytištění první stránky nebo první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti
najdete na stránce hp.com/go/printerclaims

Standardní připojitelnost
Podpora bezdrátového připojení
Možnost mobilního tisku

HP ePrint, Apple AirPrint™

manipulace s médii

Vstupní kapacita: Až 250 listů
maximum: Až 75 listů
Duplexní tisk: Automatický (volitelný)

Rychlost vytištění první stránky

Již za 15 s černobíle (A4, připraveno); Již za 19 s barevně (A4, připraveno)

Měsíční provozní zátěž

Až 12 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 200 až 800 stran

Tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ano (až 330 x 483 mm)

Oblast tisku

Tisk okrajů: Horní: 3,3 mm (oboustranný tisk 16 mm); Dolní: 3,3 mm (oboustranný
tisk 16 mm); Levý: 3,3 mm; Pravý: 3,3 mm

Rozlišení tisku

Až 600 x 1 200 dpi Černá; Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném
tisku z počítače na vybrané fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi)
Barva

paměť

16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Funkce tiskárny Smart Software

Orientace: Na výšku / na šířku; Tisk na obě strany: Žádný / překlápět po délce /
překlápět po šířce; Pořadí stránek: zepředu dozadu / zezadu dopředu; Formát
stránky: Počet stránek na list: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (tj. tisk více stran na list) / brožura /
nastavení okrajů; Tisk v odstínech šedi: vypnuto / odstíny šedi ve vysoké kvalitě /
pouze černý inkoust; Tisk bez okrajů: tisk s okrajem / tisk bez okrajů; Kvalita
výstupu: Koncept / normální / nejvyšší / maximální rozlišení dpi; Technologie HP
Real Life: zapnuto/vypnuto
4 kontrolky inkoustových kazet, 4 tlačítka s kontrolkami (funkce obnovení,
bezdrátové rozhraní, ePrint a napájení), 2 tlačítka (storno a konfigurace) a 1
kontrolka síťového připojení

Ovládací panel

Co je obsaženo v krabici

CR768A Širokoformátová tiskárna HP Officejet 7110 ePrinter; Inkoustová kazeta
Officejet HP 932 (cca 400 stran); Inkoustové kazety HP 933 (azurová, purpurová,
žlutá) (cca 330 stran); software tiskárny a uživatelská příručka na disku CD-ROM;
příručka Začínáme; instalační leták; napájecí kabel

1 port USB 2.0; 1 Ethernet; 1 bezdrátový adaptér 802.11b/g/n

doplňky

C7G18A Modul k automatickému oboustrannému tisku pro HP Inkjet

ano

Spotřební materiál

CN053AE HP 932XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1
000 stran
CN054AE HP 933XL Azurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca
825 stran
CN055AE HP 933XL Purpurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca
825 stran
CN056AE HP 933XL Žlutá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 825
stran
CN057AE HP 932 Černá originální inkoustová kazeta cca 400 stran
CR711AE HP 933XL Officejet Value Pack, 75 listů/A4/210 x 297 mm
Informace týkající se výtěžnosti kazety v počtu stran a fotografií naleznete na
webové adrese hp.com/go/pageyield

Dodávaný software

Software pro tiskárny HP, Bing Bar pro HP (včetně HP Smart Print), nápověda pro
řadu tiskáren HP Officejet 7110, Product Improvement Study pro řadu tiskáren HP
Officejet 7110, HP Update, internetový nákup spotřebního materiálu, HP Photo
Creations

gramáž média

60 až 250 g/m²; Fotopapír HP Premium Plus (300 g/m²) je také podporován

typy médií

Papír (brožura, inkoustový, běžný), fotografický papír, obálky, karty (indexové)

velikosti médií

A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, obálka C5, obálka C6,
obálka DL; vlastní: 76,2 x 127 to 330,2 x 482,6 mm

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

585 x 419 x 189 mm (zásobníky papíru zavřeny)

Rozměry balení (Š x H x V)

687 x 500 x 270 mm

Hmotnost tiskárny

8,5 kg

Hmotnost balení

12,7 kg

Provozní prostředí

Teplota: 5 až 40°C, Vlhkost: 25 až 75% RV bez kondenzace

ukládání informací

Teplota: -40 až 60 °C, Vlhkost: 5 až 90% RV bez kondenzace

Akustické vlastnosti

Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A); Akustický tlak: 51 dB(A) (tisk konceptů,
černobílý); 47 dB(A) (normální tisk, černobílý); 50 dB(A) (tisk konceptů, barevný);
46 dB(A) (normální tisk, barevný);

Napájení

požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
spotřeba: 30,3 W (maximum), 25,4 W (aktivní), 1,92 W (pohotovostní režim),
1,04 W (režim spánku), 0,31 W (vypnuto)

certifikace

CE (Evropská unie)

Země původu

Vyrobeno v Číně

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka HP na hardware. Tříletá omezená záruka HP
na hardware po registraci do 60 dnů od zakoupení (viz
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na
produktu, zemi a místních zákonech.

služby a podpora

UG194E – 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny Officejet
(dostupná ve všech zemích Evropy, Středního Východu a Afriky)
UG070E – 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny
Officejet (dostupná v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku,
Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném
království, České republice, Řecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku).

Kompatibilní operační systémy

Windows 10 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový),
Windows 7 (32/64bitový), Windows Vista (32/64bitový); Mac OS X v10.6, OS X Lion,
OS X Mountain Lion; Linux (více informací naleznete na stránce
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimální požadavky na systém

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 1
GHz, 2 GB volného místa na pevném disku, prohlížeč Internet Explorer, jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB; Windows Vista: 32bitový (x86)
nebo 64bitový (x64) procesor 800 MHz, 2 GB volného místa na pevném disku,
prohlížeč Internet Explorer, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port
USB; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB volného místa na
pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB;
Linux (více informací naleznete na stránce
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion , OS X Mountain Lion: procesor Intel® Core™, 1 GB
volného místa na pevném disku, mechanika CD-ROM/DVD nebo připojení k
internetu, port USB.

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

2Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a

funkci e-mailu. Mohou vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit.

3Údaje o ceně za stránku vycházejí z výpočtu u většiny barevných laserových multifunkčních tiskáren (AiO) s cenou nižší než cca 7 500,- Kč (200,- €) bez DPH, podle údajů z měsíce května 2012. Více informací naleznete na stránce www.hp.com/eu/ojfacts. Výtěžnost podle normy ISO

vychází z výsledků nepřetržitého tisku při použití kazet s nejvyšší kapacitou; viz stránka www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Vychází z marketingových materiálů vytištěných pomocí barevné tiskárny HP LaserJet řady CP2020/CM2320 a produktů HP Officejet Pro ve srovnání s průměrnou maloobchodní cenou kopírovacích středisek za tisk dávek až 2 500 stran. Skutečné výsledky se mohou lišit. Zdroj: Studie

nákladů na tisk InfoTrends, červen 2011. Podrobnosti najdete na stránce www.hp.com/go/printcosts.
5Není součásti dodávky, nutno zakoupit samostatně.

6Funkce automatického oboustranného tisku není zahrnuta; musí se zakoupit samostatně.

7Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve 47 zemích a oblastech Asie, Evropy, Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce

www.hp.com/recycle.
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