Datablad

HP Officejet 7110 ePrinter för
breda format

Göra mer internt med denna
överkomliga, tillförlitliga HP
ePrinter. Ta fram
marknadsmaterial av
professionell kvalitet från
vykortsformat till A3+. Dela på
kapaciteten med trådlöst
nätverk och möjlighet att
skriva ut från i stort sett var
som helst.
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Skapa material av professionell kvalitet med överkomlig bredformatsutskrift.
● Gör mer internt – skriv ut imponerande marknadsmaterial från vykortsformat till A3+ med den här
skrivaren för breda format.
● Skriv ut proffsiga färgdokument med upp till 50 % lägre sidkostnad än med laser.3
● Producera utfallande broschyrer, flygblad, broschyrer och mycket annat till ett lägre pris än vad
tryckeriet erbjuder.4
● Skriv ut till överkomligt pris med fyra separata bläckpatroner, som kan bytas ut en i taget vid behov.

Maximera produktiviteten – den här kompakta skrivaren klarar stora utskriftsjobb.
● Håll igång produktiviteten – ladda 250-arksfacket och låt stora utskriftsjobb klara sig själva.
● Minimera den egna insatsen – köp XL-bläckpatroner med hög kapacitet som tillval om du skriver ut
ofta.5
● Placera skrivaren nära skrivbordet eller på ett ställe där den är ur vägen – det kompakta formatet
ryms överallt.
Utskriftshastighet: Upp till 15 sid/min ISO svart (A4); Upp
till 8 sid/min ISO färg (A4)
Kapacitet: Upp till 12 000 sidor (A4)
RMPV: 200 till 800 sidor (utskrift)

● Gläd dig åt problemfri prestanda med en skrivare som är utformad för volymer på upp till 800 sidor
per månad.

Anslut, skriv ut och håll igång produktiviteten – på kontoret eller på resande fot2.
● Lägg till den här högprestandaskrivaren i ditt trådlösa nätverk och dela den med andra datorer med
trådlös kapacitet.1
● Njut av flexibiliteten med att kunna skriva ut från smartphones eller datorplattor från i stort sett var
som helst.2
● Dela på kapaciteten i små arbetsgrupper genom att lägga till den här mångsidiga skrivaren i ert
Ethernet-nätverk.
● Förse din smartphone med en utskriftsknapp – använd den kostnadsfria HP ePrint-appen för att
skriva ut direkt från din mobil.

Spara på resurser utan att ge avkall på prestandan.
● Spara energi utan att ge avkall på prestandan – den här enheten är ENERGY STAR®-kvalificerad och
klassad som EPEAT® Bronze.
● Spara upp till 50 % av papperskostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift som tillval.6
● Minska din miljöpåverkan – återvinn enkelt dina patroner med HPs originalbläck via HP Planet
Partners.7
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Teknisk information
Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet

Upp t 15 sid/min ISO svart (A4); Upp t 8 sid/min ISO färg (A4)
Antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor.
Mer information finns på hp.com/go/printerclaims

Medföljer

CR768A HP Officejet 7110 ePrinter för breda format; HP 932 Officejet bläckpatron,
svart konfig (~400 sidor); HP 933 konfigurationspatroner (cyan, magenta, gul)
(~330 sidor); skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM; startguide;
installationsaffisch; strömkabel

Standardanslutning
Trådlös funktion

1 USB 2,0; 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11 b/g/n

tillbehör

C7G18A HP:s tillbehör för automatisk dubbelsidig bläckstråleutskrift

Ja

Förbrukningsartiklar

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint, Apple AirPrint™

CN053AE HP 932XL svart original bläckpatron med hög kapacitet
~1 000 sidor
CN054AE HP 933XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet
~825 sidor
CN055AE HP 933XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet
~825 sidor
CN056AE HP 933XL gul original bläckpatron med hög kapacitet
~825 sidor
CN057AE HP 932 svart original bläckpatron
~400 sidor
CR711AE HP 933XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm
För information om antal sidor och foton per patron, se hp.com/go/pageyield

mediehantering

Inmatningskapacitet: Upp till 250 ark
maximal: Upp till 75 ark
Duplexutskrift: Automatisk (tillval)

Tid för första sidan ut

Så snabbt som 15 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 19 sek färg (A4,
startklar)

Kapacitet per månad

Upp t 12000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 200 till 800 sidor

Skrivarspråk

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Utskriftsfunktioner

Kantfri utskrift: Ja (upp till 330 x 483 mm)

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 3,3 mm (duplex 16 mm); Underkant: 3,3 mm
(duplex 16 mm); Vänster: 3,3 mm; Höger: 3,3 mm

Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 1 200 dpi Svart; Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi vid färgutskrift
(från en dator med vissa HP-fotopapper och 1200 original-dpi) Färg

Medföljande program

HP:s skrivarprogramvara, Bing Bar för HP (innehåller HP Smart Print), Hjälp för HP
Officejet 7110-serien, produktförbättringsstudie för HP Officejet 7110-serien, HP
Uppdatering, Köp tillbehör online, HP Photo Creations

Minne

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

medievikt

60 till 250 g/m²; HP Premium Plus fotopapper (300 g/m²) stöds också

medietyper

Printer Smart-funktioner

Papper (broschyr-, bläckstråle-, vanligt), foto, kuvert, kort (register-)

Orientering: Stående/Liggande; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd längs
långsidan/Vänd längs kortsidan; Sidordning: Första sidan först/Sista sidan först;
Sidformat: Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. utskrift av X per sida)/Häfte/Rita
kantlinjer; Skriv ut i gråskala: Av/Gråskala med hög kvalitet/Endast svart bläck;
Utfallande utskrift: Skriv ut med kant/Skriv ut utfallande; Utskriftskvalitet:
Utkast/Normal/Bästa/Maximal dpi; HP Real Life Technologies: På/av

mediestorlekar

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

Skrivarens mått (B x D x H)

585 x 419 x 189 mm (facken stängda)

Emballagets yttermått (B x D x H)

687 x 500 x 270 mm

Skrivarens vikt

8,5 kg

Kontrollpanel

4 bläckpatronslampor, 4 knappar med lampor (Fortsätt, Trådlöst, ePrint och
Ström), 2 knappar (Avbryt och Konfiguration) och 1 nätverksindikatorlampa

Emballagevikt

12,7 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 5 till 40°C, Luftfuktighet: 25 till 75 % relativ ej kondenserande

Kompatibla operativsystem

Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 8
(32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista
(32-bitars/64-bitars); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (för
mer information, se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Informationslagring

Temperatur: -40 till 60 °C, Luftfuktighet: 5 till 90 % relativ ej kondenserande

Akustik

Ljudeffekt: 6,5 B(A); Ljudtrycksnivåer: 51 dB(A) (utkast, svartvitt); 47 dB(A) (normal
utskrift, svartvitt); 50 dB(A) (utkast, färg); 46 dB(A) (normal utskrift, färg);

Strömförsörjning

krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
förbrukning: 30,3 W (max), 25,4 W (aktiv), 1,92 W (standby), 1,04 W (viloläge), 0,31
W (manuellt avstängd)

certifieringar

CE (Europeiska unionen)

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Garanti

Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad
HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativen varierar
beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

service och support

UG194E - HP 3 års Care Pack med standardutbyte för Officejet-skrivare (tillgängligt
i alla länder i Europa, Mellanöstern och Afrika)
UG070E - HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för Officejet-skrivare
(tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland,
Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien,
Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen och Slovakien).

Lägsta systemkrav

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller
Internet, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller
Internet, USB Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB ledigt
hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-ROM eller Internet, USB; Linux (för mer
information, se 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
ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD eller Internet, USB.

1Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös drift är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.

2Kräver Internetanslutning till HPs webb-förberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter kräver

Internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera.

3Utlåtandet om sidkostnad (CPP) är baserat på majoriteten av de färglaserskrivare med flerpassfunktion vars pris var <200 Euro exkl. moms i maj 2012. Mer information finns på www.hp.com/eu/ojfacts. Kapaciteten är baserad på ISO-resultat med patroner med högsta kapacitet vid

kontinuerlig utskrift; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Baserat på marknadsmaterial som skrivits ut på HP Color LaserJet CP2020/CM2320-serien och produkter i HP Officejet Pro-familjen jämfört med det genomsnittliga tryckeripriset för utskrifter på upp till 2500 sidor. De verkliga resultaten kan variera. Källa: InfoTrends undersökning av

utskriftskostnader, juni 2011. Gå till www.hp.com /go/printcosts för mer information.
5Medföljer inte, köps separat.

6Automatisk dubbelsidig utskrift är ett tillval; köp detta separat.

7Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i 47 länder, territorier och regioner i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. För mer information, besök

www.hp.com/recycle.
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