Datový list

Širokoformátová tiskárna HP
Officejet 7612 e-All-in-One
Obohaťte své podnikání o možnost
nízkonákladového tisku na širokou řadu formátů.
Buďte produktivnější s touto
cenově dostupnou,
spolehlivou multifunkční
tiskárnou HP řady
e-All-in-One. Vytvářejte
marketingové materiály v
profesionální kvalitě od
velikosti pohlednice až po A3+.
Můžete rovněž využít funkce
skenování, kopírování a faxu a
maximalizovat produktivitu s
možnostmi bezdrátového
připojení a snadného
mobilního tisku.
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Obohaťte své podnikání o širokoformátový tisk, včetně funkcí kopírování, skenování a faxu.
● Tiskněte v působivých barvách od velikosti pohlednice až po A3+ a využívejte snadno ovladatelné
funkce kopírování, skenování a faxu.
● 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
● Čtveřice samostatných inkoustů se skvělou užitnou hodnotou – pro častý tisk jsou k dispozici
velkokapacitní inkoustové kazety XL.5

Buďte produktivnější – ušetřete čas s funkcemi, které usnadňují plnění pracovních úkolů.
● Skenujte dokumenty o velikosti až A3 na jediný průchod pomocí této neobyčejně kompaktní
multifunkční tiskárny.
● S automatickým podavačem dokumentů a zásobníkem na 250 listů můžete nechat tisknout dlouhé
úlohy bez dozoru.
Rychlost tisku: Až 15 str./min černobíle podle ISO (A4); Až 8
str./min barevně podle ISO (A4);
Manipulace s papírem: Automatický oboustranný tisk až A3
Provozní zátěž: Až 12 000 stran (A4)
Doporučený počet stran za měsíc: 200 až 800 stran (tisk)

● Zjednodušte pracovní postupy – přistupujte k podnikovým aplikacím přímo z intuitivního a snadno
ovladatelného dotykového displeje.6
● Tato multifunkční tiskárna nabízí bezproblémový výkon, neboť je určena pro tisk v objemech 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
● Tiskněte z bezdrátových mobilních zařízení, aniž byste je museli připojovat k síti – stačí využít funkci
bezdrátového přímého tisku.7
● Přidejte tuto univerzální tiskárnu do sítě Ethernet a sdílejte její výkon v malých pracovních skupinách.

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 funkcí pro automatický oboustranný tisk.
● Snižte svůj dopad na životní prostředí – originální inkoustové kazety HP můžete snadno bezplatně
recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners.8
● Ušetřete až 40 % energie pomocí přednastaveného plánovaného vypínání a zapínání této
multifunkční tiskárny.9
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Technické specifikace
Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Funkce

Tiskárna, kopírka, skener, fax, web

Co je obsaženo v krabici

G1X85A Tiskárna HP Officejet 7612 e-All-in-One; Sestava tiskové hlavy; HP 932
Černá inkoustová kazeta Officejet (cca 400 stran); HP 933 Azurová inkoustová
kazeta Officejet; HP 933 Purpurová inkoustová kazeta Officejet; HP 933 Žlutá
inkoustová kazeta Officejet; kombinovaná výtěžnost (cca 330 stran); Příslušenství
HP pro oboustranný tisk; Nákupní karta; Napájecí kabel; Jednotka CD-ROM;
Instalační leták; Příručka Začínáme. [Průměrné údaje vychází z normy ISO/IEC
24711 nebo metodiky testování HP a dlouhodobého tisku. Skutečná výtěžnost se
liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti
naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

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

1 port USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 bezdrátový adaptér 802.11b/g/n; 1 hostitelský
port USB; 2 faxové konektory RJ-11

Podpora bezdrátového připojení

Ano, integrované rozhraní WiFi 802.11 b/g/n; Technologie Wireless Direct

Možnost mobilního tisku

Apple AirPrint, HP e Print; Tisk Wireless Direct

manipulace s médii

Vstupní kapacita: Až 250 listů; Až 80 karet Karty; Až 60 listů fotografický papír
Výstupní kapacita: Až 75 listů
Duplexní tisk: Automaticky

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 o výtěžnosti v počtu stran naleznete na adrese
www.hp.com/go/learnaboutsupplies nebo na obalu produktu

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

Tiskové jazyky

Grafické rozhraní (GUI) HP PCL3, rozšířený HP PCL3

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ano (až do A3+); Podpora přímého tisku: Technologie Wireless
Direct; Tisk z USB

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

Dodávaný software

Software tiskárny HP; Lišta Bing pro HP (včetně HP Smart Print); Nápověda pro
řadu tiskáren HP Officejet 7610; Product Improvement Study pro řadu tiskáren HP
Officejet 7610; Aktualizace HP; Nákup spotřebního materiálu online; HP Photo
Creations

paměť

256 MB

Kapacita automatického podavače
dokumentů

Standardní, 35 listů

gramáž média

34 až 250 g/m²; Fotopapír HP Premium Plus (300 g/m²) je také podporován
Doporučená gramáž médií: 60 až 105 g/m²

typy médií

Nastavení kopírky

Počet kopií; Formát; Kvalita; Světlejší/tmavší; Formát papíru; Změna velikosti; Typ
papíru; Oboustranný; Kopírování průkazů, řazení; Posunutí okrajů; Vylepšení;
Oříznutí; Náhled kopírování; Maximální počet kopií: Až 99 kopií: Rozlišení kopírování:
Až 600 x 1 200 dpi

Papír (běžný, pro inkoustové tiskárny, fotopapír), obálky; papír na brožury, karty
(indexové, pohlednicové)

velikosti médií

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Kartotéční lístek A4; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm;
Obálka C5; Obálka C6; Obálka DL;; vlastní: 76 x 127 až 330 x 1 118 mm
(uživatelská média podporována pouze ovladačem Mac)

Rychlost kopírování
Specifikace skeneru

Až 9 kopií/min černá ISO (A4), Až 6 kopií/min barevný ISO (A4)

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

617 x 505,1 x 297 mm

Typ skeneru: Ploché provedení, ADF; Technologie skenování: CIS; Vstupní režimy
skenování: Skenování: softwarový ovladač (Windows/Mac OS), čelní panel, TWAIN,
nástroj pro rozhraní WIA; Kopírování: softwarový ovladač (Windows/Mac OS), čelní
panel, TWAIN, nástroj pro rozhraní WIA; Skenování: skenování na paměťovou kartu,
skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do souboru PDF; Twain
verze: Verze 1.9; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 297
x 432 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi

Rozměry balení (Š x H x V)

700 x 500 x 610 mm

Hmotnost tiskárny

17,6 kg

Hmotnost balení

22,9 kg

Provozní prostředí

Teplota: 5 až 40°C, Vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %

ukládání informací

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

Akustické vlastnosti

Zvukové emise – napájení: 6,4 B(A); Akustický tlak: 55 dB(A)

Napájení

požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
spotřeba: 27,7 W (tisk); 20,87 W (kopírování); 4,57 W (pohotovostní režim); 1,89 W
(režim spánku); 0,31 W (vypnuto); 0,31 W (automatické vypnutí)

Bitová hloubka/úrovně šedé

24bitová/ 256

Oblast pro snímání

maximální velikost média: 297 x 432 mm; maximální velikost média: 216 x 356
mm ADF

digitální odesílání

Standardní: Skenování do PC; Skenování na paměťové zařízení; Skenování do
e-mailu

certifikace

Formát skenovaných souborů

Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohledávatelný PDF (.pdf), text
(.txt), TIFF (.tif)

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, část 15 /
ICES-003, 4. vydání

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

UG070E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny Officejet
UG194E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny Officejet.
(UG070E: pouze Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie,
Nizozemsku, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené
království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko. UG194E: všechny
země regionu EMEA).

Fax

Ano, barevně

Specifikace skenování

paměť faxu: Až 100 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné:
203 x 196 dpi, 256bitové barvy; rychlé vytáčení: Až 110 čísel

Ovládací panel

6,75cm dotykový ovládací panel s barevným grafickým displejem; Indikátor LED
(indikátor WiFi); 6 tlačítek: (výchozí obrazovka, vlevo, vpravo, zpět, nápověda,
storno)

Kompatibilní operační systémy

Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista
(32bitový a 64bitový), Windows XP (32bitový) SP3 nebo vyšší; Mac OS X v10.6, OS
X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (více informací naleznete na stránce
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimální požadavky na systém

Windows: Windows 8, Windows 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 1
GHz, 2 GB volného místa na pevném disku, Microsoft Internet Explorer, mechanika
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,
Microsoft Internet Explorer, mechanika CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu,
port USB. Windows XP SP3 (pouze 32bitová verze): Procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® nebo procesor kompatibilní s frekvencí 233 MHz, 750 MB volného místa
na pevném disku, Microsoft Internet Explorer 6, mechanika 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, mechanika 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; 1 GB volného místa na
pevném disku, mechanika CD-ROM/DVD-ROM 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 (300,- €) 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.

6Vyžaduje připojení tiskárny k internetu. Služby vyžadují registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek.

7Použití funkce HP Wireless Direct může vyžadovat použití aplikace nebo ovladače. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu.

8 Dostupnost 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.

9Výpočet úspory energie předpokládá, že bude zařízení vypnuto po dobu 12 hodin přes den v týdnu a 48 hodin přes víkend. Údaje o snížené spotřebě energie byly získány na základě srovnání s modelem pro běžné denní využití, který předpokládá, že jsou zařízení přes noc a přes víkend

vypnutá.
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