HP Officejet 7610 e-All-in-One-skrivare för breda
format
HP Officejet 7610 e-All-in-One för breda format är avsedd för små
till medelstora företag som vill ha överkomliga professionella
utskrifter i breda format upp till A3+, plus kopierings-, skanningsoch faxverktyg, trådbundet/trådlöst nätverk och mobila utskrifter.

Marknadsför ditt företag med mångsidiga
utskrifter i breda format – och kopiera,
skanna och faxa.

Anslut, skriv ut och håll igång
produktiviteten – på kontoret eller på
resande fot .

● Skriv ut slående färger i storlekar från vykortsformat till
A3+ och gläd dig åt mångsidigheten hos de lättanvända
verktygen för kopiering, skanning och fax.

● Lägg till den här högprestandaskrivaren i ditt trådlösa
nätverk och dela den med andra datorer med trådlös
kapacitet.1

● Skriv ut proffsiga färgdokument med upp till 50 % lägre
sidkostnad än med laser.3

● Njut av flexibiliteten med att kunna skriva ut från
smartphones eller datorplattor från i stort sett var som
helst.2

● Producera utfallande broschyrer, flygblad, broschyrer och
mycket annat till ett lägre pris än vad tryckeriet erbjuder.4
● Skriv ut till låg kostnad med fyra separata bläckpatroner
– XL-patroner med hög kapacitet kan köpas till för den
som skriver ut ofta.5

Få mer gjort – spara tid med
produktivitetshöjande funktioner.
● Skanna stora dokument i upp till A3-format i ett pass
med den här imponerande kompakta
e-all-in-one-enheten.
● Låt långa utskrifter sköta sig själva med hjälp av den
automatiska dokumentmataren och pappersfacket för
250 ark.
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● Skriv ut från din trådlösa mobila enhet – utan nätverk –
med hjälp av trådlös direktutskrift.7
● Dela på kapaciteten i små arbetsgrupper genom att
lägga till den här mångsidiga skrivaren i ert
Ethernet-nätverk.

Spara på resurser utan att ge avkall på
prestandan.
● Spara energi utan att ge avkall på prestandan – den här
enheten är ENERGY STAR® 2.0-kvalificerad och klassad
som EPEAT® Bronze.
● Spara upp till 50 % av papperskostnaderna med
automatisk dubbelsidig utskrift som tillval.8

● Förenkla arbetsflödena – kom åt företagsappar direkt
från den intuitiva och lättanvända pekskärmen.6

● Minska din miljöpåverkan – återvinn enkelt dina
HP-originaltonerkassetter via HP Planet Partners.9

● Gläd dig åt problemfri prestanda med en e-all-in-one
som är utformad för volymer på upp till 800 sidor per
månad.

● Spara upp till 40 % på energi – ställ in din e-all-in-one
för att starta eller stängas av med schemalagd start och
avstängning.10

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

2Kräver Internet-anslutning till HP:s webberedda 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

Internet-anslutning 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 färglaser-AiO med flerpassfunktion vars pris var <300 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.
6Kräver en Internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till appar varierar beroende på land, språk och avtal.
7En app eller drivrutin kan krävas för att du ska kunna använda HP trådlöst direkt. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.
8Automatisk dubbelsidig utskrift är ett tillval; köp detta separat.
9Programmets 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 Partner-programmet. För mer information, besök
www.hp.com/recycle.
10Energibesparingsberäkningen utgår från att enheten är avstängd enligt ett schema under 12 timmar per veckodag och 48 timmar per helg. Den minskade energianvändningen jämförs med en modell för typisk daglig användning som förutsätter att enheterna är "av" nattetid
och på helgen.

HP Officejet 7610 e-All-in-One-skrivare för breda format
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna, fax, web

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Standardskrivarspråk

HP PCL3 GUI, utökat HP PCL3

Utskriftshastighet

Svart (ISO): Upp t 15 sid/min; Svart (utkast): Upp t 33 sid/min; Första sidan ut svart (A4,
startklar): Så snabbt som 15 sek; Färg (ISO): Upp t 8 sid/min; Färg (utkast): Upp t 29
sid/min; Första sidan ut färg (A4, startklar): Så snabbt som 18 sek

Utskriftsupplösning

Svart (bästa): upp till 600 x 1200 dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi

Antal bläckpatroner

4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Kapacitet

Varje månad, A4: Upp t 12000 sidor

Medföljer

CR769A HP Officejet 7610 ePrinter för breda format; HP 932

Tillbehör

C7G18A HP:s tillbehör för automatisk dubbelsidig bläckstråleutskrift

Förbrukningsartiklar

CN053AE HP 932XL Officejet-bläckpatron, svart

Medföljande program

HPs skrivarprogramvara; Bing Bar för HP (inklusive HP Smart Print); Hjälp till HP
Officejet 7610-serien; Produktförbättringsstudie för HP Officejet 7610-serien;
HP Uppdatering; Köp tillbehör online; HP Photo Creations

Kompatibla operativsystem

Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows
Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows XP (32-bitars) SP3 eller senare, Mac OS X
v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (mer information finns på
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Lägsta systemkrav

PC: Windows 8, Windows 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2
GB ledigt hårddiskutrymme, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet,
USB; Windows Vista; 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB
ledigt hårddiskutrymme, Microsoft Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet, USB.
Windows XP SP3 (endast 32-bitars): Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel
233 MHz-processor, 750 MB hårddisk, Microsoft Internet Explorer 6, 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; 1 GB ledigt hårddiskutrymme,
CD-ROM/DVD-ROM eller Internet, USB

Akustik

Avgiven ljudeffekt: 6,4 B(A)

Strömförsörjning

Typ av nätaggregat: Extern
Strömförsörjning: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Energiförbrukning: 27,7 W (utskrift); 20,87 W (kopiering); 4,57 W (redo); 1,89 W

vid färgutskrift (från en dator med vissa HP-fotopapper och 1200 original-dpi)

Rekommenderad sidvolym per månad 200 till 800
utskriftsmarginaler

Högst upp: 3,3 mm (duplex 16 mm); Vänster: 3,3 mm; Längst ned: 3,3 mm (duplex 16
mm); Höger: 3,3 mm

Kopieringshastighet

Svart (ISO): Upp t 9 kop/min; Färg (ISO): Upp t 6 kop/min

Kopieringsupplösning

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

Maximalt antal kopior

Upp till 99 kopior

Formatändringsfaktor för kopiator

25 till 400 %

Skanningstyp/Teknik

Flatbädd, automatisk dokumentmatare; CIS

Skanningsupplösning

Maskinvara: Upp till 1200 x 1200 dpi (upp till 600 x 600 dpi för A3/A3+); Optisk: Upp till

Bitdjup/Gråskalenivåer

24-bitars; 256

Filformat för skanning

Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)

Metod för inläsning vid skanning

Skanna: Programdrivrutin (Windows/Mac OS), frontpanel, TWAIN, WIA-baserat
hjälpprogram; Kopiera: Programdrivrutin (Windows/Mac OS), frontpanel, TWAIN,
WIA-baserat hjälpprogram; Scanlets: skanna till minneskort, skanna till e-post, skanna
till PC, skanna till PDF

1200 dpi

Maximal skanningsstorlek

ADM/flatbädd: 297 x 432 mm

Faxhastighet

4 sekunder/sida

Faxupplösning

Svart, läget Bästa: Upp till 300 x 300 dpi; Svart, standardläge: 203 x 98 dpi

Faxfunktioner

Fax: Ja, färg; Automatisk återuppringning: Ja; Fördröjd faxsändning: Ja (endast svart);
Fördröjd faxsändning: Ja (endast svart); Stöd för detektering av distinkta ringsignaler: Ja;
Stöd för vidarebefordran av fax: Ja; Stöd för faxavsökning: Ja; Stöd för skräpfaxbarriär: Ja,
kräver uppringar-ID; Högsta antal kortnummer: Upp till 110 nummer; Stöd för
PC-gränssnitt: Ja, PC-faxsändning och -arkivering; Stöd för telefonlur: Nej

Standardanslutning

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 1 USB-värdport; 2 RJ-11-fax

Nätverksfunktioner

Standard (inbyggt Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Kapacitet för mobil utskrift

Apple AirPrint™; HP ePrint

Minne som standard

256 MB

Maximalt minne

256 MB

Processorhastighet

500 MHz

Medietyper som stöds

Papper (vanligt, bläckstråle-, foto-), kuvert; broschyrpapper, kort (register-,
gratulations-)

Mediestorlekar som stöds

Magasin 1: A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), A4-registerkort, C5-kuvert, C6-kuvert,
DL-kuvert, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Anpassade mediestorlekar

76 x 127 till 330 x 1118 mm (egna storlekar stöds endast av Mac-drivrutinen)

Medievikt som stöds

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

Utskriftshantering

Inmatningsfack för 250 ark; 75-arks utmatningsfack; Duplextillval: Automatisk (tillval);
Kuvertmatare: Ja; Standardpappersmagasin: 1; Inmatningskapacitet: Maximal
inmatningskapacitet: Upp till 250 ark Legal, Upp till 80 kort, Upp till 30 kuvert; Upp till
25 ark fotopapper

Officejet-konfigurationspatron, svart (~400 sidor); HP 933
Officejet-konfigurationspatroner (cyan, magenta, gul) (~300 sidor);
skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM; startguide;
installationsaffisch; strömkabel

Antal sidor, medeltal 1 000 sidor*
CN054AE HP 933XL Officejet-bläckpatron, cyan
Antal sidor, medeltal 825 sidor*
CN055AE HP 933XL Officejet bläckpatron, magenta
Antal sidor, medeltal 825 sidor*
CN056AE HP 933XL Officejet bläckpatron, gul
Antal sidor, medeltal 825 sidor*
CN057AE HP 932 Officejet-bläckpatron, svart
Antal sidor, medeltal 400 sidor*
CR711AE HP 933XL Officejet, värdepaket, 75 ark/A4/210 x 297 mm
För mer information om antal sidor/patron, besök
www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen

(viloläge); 0,31 W (manuellt avstängd); 0,31 W (autoavstängd)

Driftsmiljö

Driftstemperatur: 15 till 32 °C
Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32 °C
Förvaringstemperatur: -40 till 60 °C
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 90 % relativ ej kondenserande
Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH

Produktgodkännanden

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, avsnitt
15/ICES-003, utgåva 4; Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1:
2001+A11: 2004; EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001; UL 60950-1: 2:a utgåvan;
AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001; NOM-019-SCFI-1998; GOST i Ryssland; EMC
och telekom, CISPR 22: 2006, AS/ACIF S002:2005, telekom i Kroatien, säkerhet och
telekom i Vitryssland, GS (säkerhet) i Tyskland, telekom i Jordanien, säkerhet i Kenya,
säkerhet och telekom i Nigeria, säkerhet-EMC-telekom i Ryssland, säkerhet i
Saudiarabien, säkerhet-EMC i Serbien, säkerhet i Uganda, säkerhet-EMC-trådbunden
telekom i Ukraina, trådbunden telekom i Förenade arabemiraten.; ENERGY STAR: Ja

Produktmått

B x d x h: 625,2 x 486,5 x 297 mm

Produktens vikt

16,2 kg

Garanti

Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Garanti- och supportalternativ
varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Ursprungsland

Tillverkad i Kina.

Service- och supporttillval

UG070E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för Officejet-skrivare
UG194E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för Officejet-skrivare. (UG070E: Endast
Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna,
Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen
och Slovakien. UG194E: Alla EMEA-länder).

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskriftsoch bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är
överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.
För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
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