Datablad

HP Officejet 7110 Wide Format
ePrinter

Klar mere selv med denne
billige og pålidelige HP
ePrinter. Udarbejd
marketingmateriale i
professionel kvalitet, lige fra
postkortstørrelse til A3+. Med
trådløse netværk og
muligheden for at udskrive
stort set overalt kan flere få
glæde af printeren samtidig.
1

2

Fremstil professionelle materialer med billig udskrivning i bredt format.
● Klar mere selv – udskriv marketingmateriale, der gør indtryk, lige fra postkort til A3+ med denne
bredformatprinter.
● Få farveudskrifter i professionel kvalitet helt ned til 50 % billigere pr. side i forhold til laserprintere 3.
● Udskriv rammeløse brochurer, foldere og meget mere for mindre end et trykkeri.4
● De fire separate blækfarver sikrer billigere udskrivning, da du kun behøver at udskifte dem, du har
brug for.

Maksimer produktiviteten – med denne kompakte printer kan du udskrive store mængder.
● Bibeholdelse af produktiviteten – fyld 250-arks-papirbakken op, og overlad de lange
udskriftsopgaver til sig selv.
● Minimer antallet af indgreb – der kan tilkøbes XL-blækpatroner med høj kapacitet til hyppig
udskrivning.5

Udskrivningshastighed: Op til 15 sider/min. sort ISO (A4);
Op til 8 sider/min. i farve ISO (A4)
Arbejdscyklus: Op til 12.000 sider (A4)
RMPV: 200 til 800 sider (udskrift)

● Placer printeren ved skrivebordet eller helt væk fra det – med sit kompakte design passer den lige
dér, hvor du skal bruge den.
● Printeren er designet til at kunne udskrive op til 800 sider om måneden – helt uden problemer.

Tilslut, udskriv, og bevar produktiviteten – både på kontoret og på farten2.
● Tilføj denne effektive printer til dit trådløse netværk, og del den med andre pc'er, der er konfigureret
til trådløs forbindelse.1
● Få fleksibilitet til at kunne udskrive stort set overalt – fra smartphones eller tablet-pc'er – med HP
ePrint.2
● Forbind denne alsidige printer til Ethernet-netværket, så andre små arbejdsgrupper også kan få
glæde af den.
● Udstyr din smartphone med en udskrivningsknap – med den gratis HP ePrint-app kan du udskrive
direkte fra mobilenheder.

Spar ressourcer uden at gå på kompromis med ydelsen.
● Spar på strøm uden at gå på kompromis med ydeevnen – denne enhed er ENERGY STAR®-mærket og
vurderet EPEAT® Bronze.
● Spar op til 50 % på papirudgifterne med muligheden for automatisk dobbeltsidet print.6
● Reduceret miljøpåvirkning – du kan nemt genbruge dine originale HP-blækpatroner gratis gennem
HP Planet Partners7.
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Tekniske specifikationer
Printteknologi

HP termisk inkjet

Printhastighed

Op til 15 sider/min. ISO sort (A4); Op til 8 sider/min. ISO farve (A4)
Enten efter første side eller efter første sæt af ISO-testsider. Få mere at vide på
hp.com/go/printerclaims

Kassens indhold

CR768A HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter; HP 932 Setup Black Officejet Ink
Cartridge (~ 400 sider); HP 933 Setup Ink Cartridges (cyan, magenta, gul) (~ 330
sider); printersoftware og brugervejledning på cd-rom; opsætningsvejledning;
installationsplakat; strømkabel.

Standardtilslutningsmuligheder
Trådløs

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n

tilbehør

C7G18A HP Inkjet tilbehør til automatisk dobbeltsideprint

Ja

Forbrugsvarer

Mulighed for mobil print

HP ePrint, Apple AirPrint™

CN053AE Original HP 932XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 1.000
sider
CN054AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan Omkring 825 sider
CN055AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta Omkring 825
sider
CN056AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 825 sider
CN057AE Original HP 932-blækpatron, sort Omkring 400 sider
CR711AE HP 933XL Officejet-værdipakke, 75 ark/A4/210 x 297 mm
Se hp.com/go/pageyield for at få flere oplysninger om patronernes side- og
fotokapacitet.

mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 250 ark
maksimum: Op til 75 ark
Duplexudskrift: Automatisk (tilbehør)

Tid for levering af første side

På kun 15 sek. sort (A4, klar); På kun 19 sek. farve (A4, klar)

Normeret forbrug pr. måned:

Op til 12000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 800 sider

Printersprog

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Ja (op til 330 x 483 mm)

Printområde

Udskriftsmarginer: Top: 3,3 mm (dupleks 16 mm); Bund: 3,3 mm (dupleks 16 mm);
Venstre: 3,3 mm; Højre: 3,3 mm

Software inkluderet

HP-printersoftware, Bing Bar til HP (indeholder HP Smart Print), hjælp til HP
Officejet 7110-serien, produktforbedringsstudie vedr. HP Officejet 7110-serien, HP
Update, online tilbehørsbutik, HP-fotoprojekter

Udskriftsopløsning

Op til 600 x 1200 dpi Sort; Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farve (ved print fra
computer på udvalgt HP fotopapir og 1200 dpi input) Farve

medievægt

60 til 250 g/m²; HP Premium Plus Photo Paper (premium plus fotopapir) (300
g/m²) er også understøttet

Hukommelse

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

medietyper

Papir (brochure, inkjet, almindeligt), foto, konvolutter, kort (kartotek)

Printer Smart Software - egenskaber

Retning: Stående/Liggende; Print på begge sider af papiret: Ingen/vend langs den
lange side/vend langs den korte side; Siderækkefølge: Første til sidste/sidste til
første; Sideformat: Sider pr. ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs.
N-op-udskrivning)/brochure/kanttegning; Print i gråtoner: Fra/Gråtoner i høj
kvalitet/Kun sort blæk; Print til kant: Print med ramme/Print til kant; Outputkvalitet:
Kladde/normal/bedst/maks. dpi; HP Real Life Technologies: Fra/til

medieformater

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

Printermål (B x D x H)

585 x 419 x 189 mm (bakker lukket)

Pakkemål (B x D x H)

687 x 500 x 270 mm

Printervægt

8,5 kg

Kontrolpanel

4 blækpatronindikatorer, 4 knapper med indikatorer (Genoptag, Trådløs ePrint og
Tænd/sluk), 2 knapper (Annuller og Konfiguration) samt 1 netværksindikator

Pakkevægt

12,7 kg

Driftsmiljø

Kompatible operativsystemer

Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8
(32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Mac OS X
v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (du kan finde flere oplysninger på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Temperatur: 5 til 40°C, Luftfugtighed: 25% til 75% relativ luftfugtighed
(ikke-kondenserende)

Harddiskplads

Temperatur: -40 til 60°C, Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed
(ikke-kondenserende)

Minimumskrav til system

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 2
GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller internet, USB;
Windows Vista: 800-MHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 2 GB ledig plads
på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller internet, USB; Mac OS X v10.6,
OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-rom
eller internet, USB; Linux (du kan finde flere oplysninger på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core™-processor, 1 GB
ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd eller internet, USB.

Lydforhold

Lydintensitet: 6,5 B(A); Akustisk lydtryk: 51 dB(A) (kladdeudskrivning, sort-hvid); 47
dB(A) (normal udskrivning, sort-hvid); 50 dB(A) (kladdeudskrivning, farve); 46 dB(A)
(normal udskrivning, farve);

Strømforsyning

krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Forbrug: 30,3 watt (maks.), 25,4 watt (aktiv), 1,92 watt (standby), 1,04 watt (dvale),
0,31 watt (slukket manuelt)

certificeringer

CE (EU)

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Garanti

Ét års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Tre års begrænset
HP-hardwaregaranti efter registrering inden for 60 dage efter købet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- og supportmulighederne varierer
afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

service og support

UG194E – HP-servicepakke med 3 års standardudskiftning til Officejet-printere
(gælder i alle europæiske, mellemøstlige og afrikanske lande)
UG072E – HP-servicepakke med 3 års udskiftning næste arbejdsdag til
Officejet-printere (tilgængelig i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Tyskland, Irland
Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien,
Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen og Slovakiet).

1Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med routere på 2,4 GHz.

2Der kræves internetforbindelse til en HP-webkompatibel printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves

internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede dataplaner. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.

3Krav vedr. pris pr. side (CPP) er baseret på størstedelen af multipass farvelaser-printere <€200 ekskl. moms pr. maj 2012. Find flere oplysninger på www.hp.com/eu/ojfacts. ISO-kapacitet XL-patroner og løbende udskrivning; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Baseret på marketingmateriale udskrevet ved hjælp af produkter fra HP Color LaserJet CP2020/CM2320-serier og HP Officejet Pro-serier sammenlignet med gennemsnitlige detailpriser for oplag på op til 2.500 sider. De faktiske resultater kan afvige. Kilde: InfoTrends' undersøgelse af

udskrivningsomkostninger, juni 2011. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/printcosts.
5Medfølger ikke, skal købes separat.

6Der medfølger ikke funktionalitet til automatisk dobbeltsidet udskrivning; dette skal anskaffes særskilt.

7Programmet findes ikke i alle lande. HP Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i 47 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Find flere oplysninger på www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/dk
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den
garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

4AA4-4574DAE, 09/15

