Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους
HP Officejet 7612 e-All-in-One
Προωθήστε την επιχείρησή σας με οικονομικές και
ευέλικτες εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους.
Κάντε περισσότερα με αυτόν
τον οικονομικό και αξιόπιστο
HP e-All-in-One.
Δημιουργήστε έντυπα
μάρκετινγκ επαγγελματικής
ποιότητας μεγέθους από
καρτ-ποστάλ έως A3+.
Πραγματοποιήστε σάρωση,
αντιγραφή και
αποστολή/λήψη φαξ και
μεγιστοποιήστε την
παραγωγικότητα με
ασύρματη δικτύωση και
εύκολη φορητή εκτύπωση .
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Προωθήστε την επιχείρησή σας με ευέλικτες εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, καθώς επίσης και
δυνατότητες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.
● Εκτυπώστε έγχρωμα έντυπα που τραβούν την προσοχή σε μεγέθη από καρτ-ποστάλ μέχρι A3+ και
απολαύστε την ευελιξία που παρέχουν τα εύχρηστα εργαλεία αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.
● Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με κόστος ανά σελίδα χαμηλότερο έως
και 50% συγκριτικά με τους laser3.
● Δημιουργήστε μπροσούρες χωρίς περιθώρια, φυλλάδια και άλλα έντυπα με μικρότερο κόστος από
ό,τι σε ένα κατάστημα εκτυπώσεων4.
● Εκτυπώστε οικονομικά χάρη στα τέσσερα μεμονωμένα δοχεία μελάνης. Εάν εκτυπώνετε συχνά,
διατίθενται προαιρετικά δοχεία μελάνης XL υψηλής χωρητικότητας5.

Κάντε περισσότερα – εξοικονομήστε χρόνο με λειτουργίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα.
● Σαρώστε μεγάλα έγγραφα, μεγέθους έως και A3, με ένα μόνο πέρασμα με αυτόν τον εντυπωσιακό
εκτυπωτή e-all-in-one μικρών διαστάσεων.
Ταχύτητα εκτ.: Έως 15 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό ISO (A4),
έως 8 έγχρωμες σελ./λεπτό ISO (A4)
Χειρισμός χαρτιού: Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων σε
μεγέθη έως A3
Κύκλος λειτ.: Έως 12.000 σελίδες (A4)
RMPV: 200 έως 800 σελίδες (εκτύπωση)

● Εκτυπώστε εργασίες μεγάλου όγκου χωρίς επιτήρηση χάρη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων
και το δίσκο χαρτιού 250 φύλλων.
● Απλοποιήστε τις ροές εργασιών – αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικές εφαρμογές απευθείας
από την έξυπνη και εύχρηστη οθόνης αφής6.
● Απολαύστε την απρόσκοπτη απόδοση ενός εκτυπωτή e-all-in-one που έχει σχεδιαστεί για
εκτύπωση έως και 800 σελίδων το μήνα.

Συνδεθείτε, εκτυπώστε και παραμείνετε παραγωγικοί – στο γραφείο ή εν κινήσει2.
● Προσθέστε αυτόν τον εκτυπωτή υψηλής απόδοσης στο ασύρματο δίκτυό σας και χρησιμοποιήστε
τον από κοινού με άλλους υπολογιστές με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης1.
● Επωφεληθείτε από την ευελιξία που σας παρέχει το HP ePrint, εκτυπώνοντας από smartphone ή
tablet όπου κι αν βρίσκεστε2.
● Εκτυπώστε από φορητές συσκευές με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, χωρίς δίκτυο, με την
Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση7.
● Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ευέλικτο εκτυπωτή σε μικρές ομάδες εργασίας και επωφεληθείτε από
την απόδοσή του, προσθέτοντάς τον στο δίκτυο Ethernet.

Εξοικονομήστε πόρους χωρίς να θυσιάσετε την απόδοση.
● Εξοικονομήστε ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση – αυτή η συσκευή διαθέτει
πιστοποίηση ENERGY STAR® 2.0 και αξιολόγηση EPEAT® Bronze.
● Μειώστε έως και 50% τα έξοδα για χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων.
● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον – ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία
μελάνης HP μέσω του HP Planet Partners.8
● Εξοικονομήστε έως και 40% ενέργεια προγραμματίζοντας την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του εκτυπωτή e-all-in-one9.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, web

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 15 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 8 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
Μετά την πρώτη σελίδα ή το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για
λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/printerclaims.

Βασική συνδεσιμότητα

1 θύρα USB 2.0, 1 θύρα Ethernet, 1 θύρα ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n, 1 θύρα
USB host, 2 θύρες φαξ RJ-11

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Ναι, ενσωματωμένο WiFi 802.11b/g/n, Ασύρματη άμεση εκτύπωση

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Apple AirPrint, HP ePrint, Ασύρματη άμεση εκτύπωση

χειρισμός μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Έως 250 φύλλα; Έως 80 κάρτες Κάρτες; Έως 60 φύλλα
φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 75 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη

Εκτύπωση πρώτης σελίδας

Σε 15 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε 19 δευτερόλεπτα έγχρωμη
(A4, ετοιμότητα)

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας

Έως 12.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 200 έως 800

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL3 GUI, HP PCL3 Enhanced

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως A3+); Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης:
Ασύρματη άμεση εκτύπωση, εκτύπωση USB

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,3 mm (δύο όψεων 16 mm); Κάτω: 3,3 mm (δύο
όψεων 16 mm); Αριστερά: 3,3 mm; Δεξιά: 3,3 mm

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 600 x 1200 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 x
1.200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά
HP και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi) Έγχρωμη

Μνήµη

256 MB

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Βασική, 35 φύλλων

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Αντίγραφα, μέγεθος, ποιότητα, φωτεινότερο/σκουρότερο, μέγεθος χαρτιού,
αλλαγή μεγέθους, τύπος χαρτιού, διπλής όψης, αντιγραφή ταυτότητας,
σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, βελτίωση, περικοπή, προεπισκόπηση
αντιγράφου; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα: Ανάλυση
αντιγραφής: Έως 600 x 1200 dpi

Ταχύτητα αντιγραφής

Έως 9 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 6 αντίγραφα/λεπτό έγχρωμη
ISO (A4)

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Τρόποι
σάρωσης: Σάρωση: Πρόγραμμα οδήγησης (Windows/Mac OS), πρόσοψη, TWAIN,
βοηθητικό πρόγραμμα βάσει WIA. Αντιγραφή: Πρόγραμμα οδήγησης
(Windows/Mac OS), πρόσοψη, TWAIN, βοηθητικό πρόγραμμα βάσει WIA. Επιλογές
σάρωσης: σάρωση σε κάρτα μνήμης, σάρωση σε e-mail, σάρωση σε υπολογιστή,
σάρωση σε PDF; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη
επιφάνεια, ADF): 297 x 432 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit/ 256

Περιοχή σάρωσης

μέγιστο μέγεθος μέσων: 297 x 432 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

ψηφιακή αποστολή

Βασική: Σάρωση σε υπολογιστή, σάρωση σε συσκευή μνήμης, σάρωση σε email

Τύπος αρχείου σάρωσης

Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Φαξ

Ναι, έγχρωμη

Προδιαγραφές φαξ

Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x
196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; γρήγορη κλήση: Έως 110 αριθμοί

Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 6,75 cm, φωτεινή
ένδειξη LED (ένδειξη WiFi), 6 κουμπιά: (αρχική, αριστερά, δεξιά, πίσω, βοήθεια,
ακύρωση)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows 7 (32 bit και 64 bit), Windows Vista (32 bit
και 64 bit), Windows XP (32 bit) SP3 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X v10.6, OS X Lion,
OS X Mountain Lion, Linux (για περισσότερες πληροφορίες:
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 8, Windows 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64),
2 GB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή
Internet, USB. Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2
GB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή Internet,
USB. Windows XP SP3 (μόνο 32 bit): επεξεργαστής Intel® Pentium® II, Celeron® ή
συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 750 MB στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer 6,
CD-ROM/DVD ή Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB
ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD-ROM/DVD-ROM ή Internet, USB. Linux (Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, 1 GB ελεύθερος χώρος στο
σκληρό δίσκο, CD-ROM/DVD-ROM ή Internet, USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

G1X85A HP Officejet 7612 e-All-in-One; μονάδα κεφαλής εκτύπωσης; δοχείο
μαύρης μελάνης Officejet HP 932 (~400 σελίδες); δοχείο κυανής μελάνης Officejet
HP 933; δοχείο ματζέντα μελάνης Officejet HP 933; δοχείο κίτρινης μελάνης
Officejet HP 933: σύνθετη απόδοση (~330 σελίδες); εξάρτημα εκτύπωσης δύο
όψεων HP; κάρτα αγορών; καλώδιο τροφοδοσίας; CD-ROM; αφίσα εγκατάστασης;
οδηγός έναρξης χρήσης. [Μέση τιμή βάσει του προτύπου ISO/IEC 24711 ή της
μεθοδολογίας δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται
και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Αναλώσιμα

CN053AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 932XL
~1.000 σελίδες
CN054AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 933XL
~825 σελίδες
CN055AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 933XL
~825 σελίδες
CN056AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 933XL
~825 σελίδες
CN057AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 932 ~400 σελίδες
CR711AE Οικονομικό πακέτο Officejet HP 933XL-75 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Λογισμικό εκτυπωτή HP, Bing Bar for HP (περιλαμβάνει το HP Smart Print),
Βοήθεια για εκτυπωτές HP Officejet 7610 series, μελέτη βελτίωσης προϊόντων για
εκτυπωτές HP Officejet 7610 series, HP Update, online αγορά αναλωσίμων, HP
Photo Creations

βάρος μέσων

34 έως 250 g/m². Υποστηρίζεται επίσης το φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus
(300 g/m²).
Συνιστώμενο βάρος μέσων: 60 έως 105 g/m²

τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, inkjet, φωτογραφικό), φάκελοι, χαρτί για μπροσούρες, κάρτες
(ευρετηρίου, ευχετήριες)

μεγέθη μέσων

A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), κάρτα ευρετηρίου A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL;; ειδικά: 76 x 127 έως 330 x 1118 mm
(προσαρμοσμένα μέσα υποστηρίζονται μόνο για Mac)

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

617 x 505,1 x 297 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)

700 x 500 x 610 mm

Βάρος εκτυπωτή

17,6 kg

Βάρος συσκευασίας

22,9 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -40 έως 60°C, Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,4 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 55 dB(A)

Τροφοδοσία Ισχύος

απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
κατανάλωση: 27,7 Watt (εκτύπωση), 20,87 Watt (αντιγραφή), 4,57 Watt
(ετοιμότητα), 1,89 Watt (αναστολή), 0,31 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση),
0,31 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση)

πιστοποιήσεις

CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, Μέρος 15/ICES-003,
Τεύχος 4

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση

Τυπική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Περιορισμένη εγγύηση
υλικού HP για 3 έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (δείτε:
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

υπηρεσίες και υποστήριξη

UG070E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
εκτυπωτές Officejet
UG194E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές Officejet.
(UG070E: μόνο σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ,
Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UG194E: όλες οι
χώρες/περιοχές EMEA.)

1Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.

2Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των κατάλληλων εκτυπωτών, υποστηριζόμενα έγγραφα, τύπους εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση

www.hp.com/go/eprintcenter). Για τις φορητές συσκευές απαιτείται σύνδεση στο Internet και δυνατότητα email. Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενδέχεται να απαιτούνται προγράμματα δεδομένων που αγοράζετε ξεχωριστά ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι
χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν.
3Το αναφερόμενο κόστος ανά σελίδα βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών AiO laser πολλών περασμάτων κάτω των €300 χωρίς ΦΠΑ, όπως ίσχυαν το Μάιο του 2012. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eu/ojfacts. Απόδοση ISO με δοχεία

μέγιστης χωρητικότητας σε συνεχή εκτύπωση. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Βάσει εντύπων μάρκετινγκ που εκτυπώθηκαν σε έγχρωμους εκτυπωτές HP LaserJet CP2020/CM2320 series και προϊόντα της οικογένειας HP Officejet Pro σε σύγκριση με τη μέση τιμή λιανικής στα φωτοτυπεία για εκτυπώσεις έως 2.500 σελίδες. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί

να διαφέρουν. Πηγή: Μελέτες για το κόστος εκτύπωσης από την InfoTrends, Ιούνιος 2011. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/printcosts.
5Δεν περιλαμβάνονται, διατίθενται ξεχωριστά.

6Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις.

7Για τη χρήση της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης ΗΡ, ενδέχεται να απαιτείται μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης.

8Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθεται επί του παρόντος σε 47 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για

περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/recycle.

9Για τους υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή έχει προγραμματιστεί να παραμένει απενεργοποιημένη 12 ώρες τις καθημερινές και 48 ώρες τα σαββατοκύριακα. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας συγκρίνεται με ένα τυπικό μοντέλο καθημερινής χρήσης, που υποθέτει

ότι οι συσκευές παραμένουν απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα σαββατοκύριακα.

http://www.hp.com/gr
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη
εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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