Širokoformátová tlačiareň HP Officejet 7610
e-All-in-One
Širokoformátová multifunkčná tlačiareň HP Officejet 7610
e-All-in-One je navrhnutá pre malé až stredne veľké podniky, ktoré
požadujú cenovo dostupnú širokoformátovú tlač profesionálnej
kvality s tlačou až do formátu A3+ plus nástroje na kopírovanie,
skenovanie a faxovanie s možnosťou káblového/bezdrôtového
sieťového pripojenia a mobilnej tlače.

Uveďte svoje produkty na trh pomocou
univerzálnej širokoformátovej tlače –
môžete aj kopírovať, skenovať a faxovať.
● Tlačte dokumenty v nádherných farbách s rozmerom
pohľadnice až po A3+. Užite si všestrannosť nástrojov na
jednoduché kopírovanie, skenovanie a faxovanie.
● Tlačte profesionálne farby s nákladmi na jednu stranu o
50 % nižšími ako u laserových tlačiarní.3
● Vytvárajte brožúry, letáky a iné materiály bez okrajov za
menej než v komerčnom stredisku pre tlač.4
● Tlačte s prijateľnými nákladmi so štyrmi samostatnými
kazetami – voliteľné vysokokapacitné XL atramentové
kazety pre častú tlač.5

Vykonajte viac – ušetrite čas pomocou
funkcií na zvýšenie produktivity.
● Skenujte veľké dokumenty až do rozmeru A3 jediným
prechodom vďaka tomuto pôsobivému, kompaktnému
multifunkčnému zariadeniu e-all-in-one.
● Prenechajte tlač veľkých dokumentov na zariadenie.
Využite automatický podávač dokumentov a zásobník na
250 listov.
● Zjednodušte si pracovné postupy – získajte prístup k
firemným aplikáciám priamo pomocou intuitívneho a
jednoducho použiteľného dotykového displeja.6
● Vychutnajte si bezproblémový výkon multifunkčného
zariadenia typu e-all-in-one navrhnutého pre objemy
tlače do 800 strán za mesiac.

Pripojte sa, tlačte a buďte produktívni –
v kancelárii alebo na cestách.
2

● Pridajte si túto vysokovýkonnú tlačiareň do svojej
bezdrôtovej siete a zdieľajte ju s ostatnými počítačmi
s bezdrôtovým pripojením.1
● Vychutnajte si flexibilitu schopnosti tlače zo smartfónov
alebo tabletov prakticky odkiaľkoľvek vďaka službe HP
ePrint.2
● Tlačte z bezdrôtových mobilných zariadení (bez
pripojenia k sieti) pomocou technológie priamej
bezdrôtovej tlače.7
● Zdieľajte výkon medzi malými pracovnými skupinami
pripojením tejto všestrannej tlačiarne do vašej siete typu
Ethernet.

Uchovajte zdroje bez nutnosti obetovať
výkon.
● Úspora energie bez obmedzenia výkonu – toto
zariadenie spĺňa normu ENERGY STAR® 2.0 a EPEAT®
Bronze.
● Ušetrite až 50 % nákladov na papier vďaka voliteľnej
automatickej obojstrannej tlači.8
● Zmenšite svoj vplyv na životné prostredie –
jednoduchým spôsobom zdarma recyklujte kazety s
originálnym atramentom HP vďaka programu HP Planet
Partners.9
● Ušetrite až 40 % energie – nastavte si zapínanie a
vypínanie zariadenia e-all-in-one s funkciou
plánovaného zapnutia a vypnutia.10

1Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz.

2Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní , podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilné

zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže podliehať samostatne zakúpeným plánom na prenos dát alebo poplatkom za používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môže líšiť.
3 Vyhlásenie týkajúce sa nákladov na stránku (CPP) je založené na údajoch väčšiny farebných laserových multifunkčných zariadení (< 300 € bez DPH – údaje z mája 2012). Podrobné informácie nájdete na stránke www.hp.com/eu/ojfacts. ISO výťažnosť s kazetami s najvyššou
kapacitou založená na metóde nepretržitej tlače. pozri www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4Podľa marketingových materiálov vytlačených na sérii produktov HP Color LaserJet CP2020/CM2320 a HP Officejet Pro v porovnaní s priemernou cenou maloobchodných kopírovacích stredísk pre cykly tlače do 2 500 strán. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Zdroj: Náklady
InfoTrends tlačových štúdií , jún 2011. Podrobnosti nájdete na www.hp.com/go/printcosts.
5Nie je súčasťou dodávky, kupuje sa samostatne.
6 Vyžaduje pripojenie tlačiarne k internetu. Pri službách sa vyžaduje registrácia. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv.
7 Na používanie funkcie HP wireless direct je potrebná aplikácia alebo ovládač. Výkonnosť bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu.
8 Funkcia automatickej obojstrannej tlače nie je zahrnutá; je možné zakúpiť samostatne.
9 Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners v 47 krajinách, teritóriách a regiónoch Ázie, Európy a Severnej a Južnej Ameriky. Viac informácií nájdete na
www.hp.com/recycle.
10Pri výpočte úspory energie sa predpokladá, že zariadenie bude vypnuté 12 hodín počas každého pracovného dňa a 48 hodín počas víkendu. Znížená spotreba energie sa porovnáva s modelom bežného denného používania, pri ktorom sa predpokladá, že sú zariadenia vypnuté
celú noc a počas víkendov.

Širokoformátová tlačiareň HP Officejet 7610 e-All-in-One
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, kopír, skenovanie, fax, web

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Štandardné jazyky tlačiarne

Rozšírené HP PCL3 GUI, HP PCL3

Rýchlosť tlače

Čierna (ISO): Až 15 str./min.; Čierna (koncept): Až 33 str./min.; Prvá strana vytlačená
čiernobielo (A4, pohotovostný režim): S rýchlosťou až 15 sekúnd; Farebná (ISO): Až 8
str./min.; Farebná (koncept): Až 29 str./min.; Prvá strana vytlačená farebne (A4,
pohotovostný režim): S rýchlosťou až 18 sekúnd

Čo je v krabici

CR769A Širokoformátová tlačiareň HP Officejet 7610 ePrinter; Nastavovacia čierna

atramentová kazeta HP 932 Officejet (~400 strán); Nastavovacie atramentové kazety
HP 933 (azúrová, purpurová, žltá) (~300 strán); softvér tlačiarne a používateľská
príručka na disku CD-ROM; príručka Začíname; plagát s nastaveniami; napájací kábel

Príslušenstvo

C7G18A Príslušenstvo na automatickú obojstrannú atramentovú tlač HP

Doplnky

CN053AE Čierna atramentová kazeta HP 932XL Officejet

Priemerná výdatnosť kazety 1000 strán*
CN054AE Azúrová atramentová kazeta HP 933XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 825 strán*
CN055AE Purpurová atramentová kazeta HP 933XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 825 strán*
CN056AE Žltá atramentová kazeta HP 933XL Officejet
Priemerná výdatnosť kazety 825 strán*
CN057AE Čierna atramentová kazeta HP Officejet 932
Priemerná výdatnosť kazety 400 strán*
CR711AE Balík HP 933XL Officejet Value-75 listov/A4/210 x 297 mm
Informácie o výťažnosti nájdete na webovej stránke
www.hp.com/go/learnaboutsupplies alebo na balení výrobku

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): až 600 x 1200 dpi; Farebná (najlepšia): Farebná tlač s optimalizovaným

Počet tlačových zásobníkov

4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)

Pracovný cyklus

Mesačne, A4: Až 12000 strán

Odporúčaný mesačný objem strán

200 až 800

tlačové okraje

Horný: 3,3 mm (obojstranne 16 mm); Ľavý: 3,3 mm; Spodný: 3,3 mm (obojstranne 16
mm); Pravý: 3,3 mm

Rýchlosť kopírovania

Čierna (ISO): Až 9 kópií za minútu; Farebná (ISO): Až 6 kópií za minútu

Rozlíšenie pri kopírovaní

Čiernobiely text a grafika: až 600 x 1200 dpi; Farba: Farebná tlač s optimalizovaným

Zahrnutý softvér

Softvér tlačiarne HP; Lišta Bing pre HP (vrátane HP Smart Print); Pomocník pre rad HP
Officejet 7610; Štúdia zlepšovania produktov pre zariadenia radu HP Officejet 7610;
Aktualizácia HP; Nakupujte materiál on-line; HP Photo Creations

Maximálny počet kópií

Až 99 kópií

Kompatibilné operačné systémy

Zmena veľkosti pri kopírovaní

25 až 400%

Typ skenera/Technológia

Plochý skener, automatický podávač dokumentov; CIS

Rozlíšenie skenovania

Hardvér: Až do 1200 x 1200 dpi (až do 600 x 600 dpi pre A3/A3+); Optické: Až 1 200 dpi

Windows 8, (32-bit a 64-bit), Windows 7, (32-bit a 64-bit), Windows Vista, (32-bit a
64-bit), Windows XP, (32-bit) SP3 alebo novší , Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion, Linux (viac informácií nájdete na adrese
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Bitová hĺbka/Úrovne odtieňov sivej
farby

24-bitová; 256

Minimálne požiadavky na systém

Osobný počítač: Windows 8, Windows 7: 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64)

Formát súboru skenovaného
dokumentu

Typy skenovaných súborov podporovaných softvérom: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), čistý text (.rtf), vyhľadateľné PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Režimy vstupu pri skenovaní

Skenovanie: Softvérový ovládač (Windows/Mac OS), predný panel, TWAIN, nástroj
založený na WIA; Kopírovanie: Softvérový ovládač (Windows/Mac OS), predný panel,
TWAIN, nástroj založený na WIA; Scanlets: skenovanie do pamäťovej karty, skenovanie
do e-mailu, skenovanie do PC, skenovanie do PDF

rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a
vstupnom 1 200 dpi)

rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a
vstupnom 1 200 dpi)

Maximálny rozmer skenu

Podávač ADF/Flatbed: 297 × 432 mm

Rýchlosť faxovania

4 sekundy na stranu

Rozlíšenie faxu

Čiernobielo, režim najvyššej kvality: Až 300 × 300 dpi; Čiernobielo, štandardný režim: 203 ×

Funkcie faxovania

Faxovanie: Áno, farebné; Automatické opätovné vytáčanie: Áno; Oneskorené odosielanie
faxov: Áno (len čiernobielo); Oneskorené odosielanie faxov: Áno (len čiernobielo);
Podporovaná detekcia zvláštneho zvonenia: Áno; Podpora zasielania faxu: Áno; Podpora
faxovej výzvy: Áno; Podpora bariéry skomolenia: Áno, vyžaduje ID volajúceho; Maximálna
rýchlosť vytáčania čísel: Až 110 čísel; Podpora rozhrania PC: Áno, odosiel. a archivovanie
faxov z PC; Podpora mikrotelefónu: Nie

98 dpi

Štandardné pripojenie

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 bezdrôtový adaptér 802.11b/g/n; 1 hostiteľský USB port; 2
RJ-11 fax

Sieťové funkcie

Štandard (vstavaný Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Možnosť mobilnej tlače

Bezdrôtová tlač Apple AirPrint™; HP ePrint

Štandardná pamäť

256 MB

Maximálna kapacita pamäte

256 MB

Rýchlosť procesora

500 MHz

Podporované typy médií

Papier (kancelársky, atramentový, fotografický), obálky; papier pre brožúry, vizitky
(index, pozdravy)

Podporované veľkosti médií

Zásobník 1: A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), registrová karta A4, obálka C5, obálka
C6, obálka DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Vlastné rozmery médií

76 x 127 až 330 x 1118 mm (vlastné veľkosti sú podporované iba pre Mac)

Podporovaná hmotnosť médií

34 až 250 g/m²; Fotografický papier HP Premium Plus (300 g/m²) je taktiež
podporovaný

Manipulácia s tlačou

vstupný zásobník na 250 listov; Výstupný zásobník na 75 listov; Obojstranné možnosti:
Automatické (voliteľné); Podávač obálok: Áno; Štandardné zásobníky papiera: 1; Vstupné
kapacity: Maximálna vstupná kapacita: Až 250 listov veľkosť legal, Až 80 kariet, Až 30
obálok; Až 25 hárkov fotografický papier

procesor s frekvenciou 1 GHz, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, Internet
Explorer, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB; Windows
Vista; 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 800 MHz, 2 GB
voľného miesta na pevnom disku, Internet Explorer, jednotka CD-ROM/DVD alebo
pripojenie na internet, port USB. Windows XP SP3 (iba 32-bitový): Procesor
kompatibilný s Intel® Pentium® II, Celeron® alebo s frekvenciou 233 MHz, 750 MB
voľného miesta na pevnom disku, Internet Explorer 6, jednotka CD-ROM/DVD alebo
pripojenie na internet, port USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB
voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD-ROM alebo pripojenie na
internet, port USB. Linux (ďalšie informácie nájdete na
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB voľného miesta na pevnom
disku, jednotka CD-ROM/DVD-ROM alebo internet, port USB

Akustika

Emisie Akustického Výkonu: 6,4 B(A)

Zdroj

Typ napájacieho zdroja: Externé
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-

3 Hz)

Spotreba energie: 27,7 wattov (tlač); 20,87 wattov (kopírovanie); 4,57 wattov

(pripravené); 1,89 W (režim spánku); 0,31 W (manuálne vypnutie); 0,31 W
(automatické vypnutie);
Prevádzkové prostredie

Povolená teplota prevádzkového prostredia: 15 až 32 °C
Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 32 °C
Rozsah skladovacích teplôt: –40 až 60 °C
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: 5 – 90% RH relatívna vlhkosť
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti

Certifikácie produktu

CISPR 22: 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2:2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, časť
15/ICES-003, 4. vydanie; Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1:
2001+A11: 2004; EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001; UL 60950-1: 2. vydanie;
AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001; NOM-019-SCFI-1998; Russia GOST; EMC &
Telecom, CISPR 22: 2006, AS/ACIF S002:2005, Croatia Telecom, Belarus Safety &
Telecom, German GS (Safety), Jordan Telecom, Kenya Safety, Nigeria Safety &
Telecom, Russia Safety-EMC- Telecom, Saudi Arabia-Safety, Serbia Safety-EMC,
Uganda-Safety, Ukraine Safety-EMC-Telecom Wired, United Arab Emirates-Telecom
Wired.; ENERGY STAR: Áno

Rozmery produktov

D x v x š: 625,2 x 486,5 x 297 mm

Hmotnosť výrobku

16,2 kg

Záruka

Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Možnosti záruky a podpory
sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne.

Možnosti servisu a podpory

UG070E HP 3-ročná služba Care Pack s výmenou nasledujúci deň pre tlačiarne Officejet
UG194E HP 3-ročná služba Care Pack so štandardnou výmenou pre tlačiarne Officejet.
(UG070E: Len Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko,
Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Česká
Republika, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko. UG194E: Všetky krajiny EMEA).

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové
a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je
cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
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