Fişa de date

HP Officejet 7612 e-All-in-One
de format extins
Lansaţi-vă pe piaţă în mod avantajos, prin
flexibilitatea de lucru pe formate mari, la preţuri
mici.
Faceţi mai multe cu acest
echipament HP e-All-in-One
accesibil şi fiabil. Creaţi
materiale profesionale de
marketing pe formate de la
carte poştală până la A3+.
Scanaţi, copiaţi, utilizaţi faxul
şi maximizaţi productivitatea
lucrând în reţeaua wireless şi
imprimând de pe dispozitivele
mobile.
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Lansaţi-vă afacerea pe piaţă cu imprimările versatile pe format lat, dar şi cu lucrările de copiere,
scanare şi fax.
● Imprimaţi în culori atrăgătoare pe dimensiuni de la cărţi poştale până la A3+ şi bucuraţi-vă de
versatilitatea instrumentelor simple pentru copiere, scanare şi fax.
● Imprimaţi color la calitate profesională, cu un cost pe pagină cu până la 50% mai mic în comparaţie cu
echipamentele laser.3
● Produceţi broşuri fără chenar şi pliante, dar şi alte materiale, la preţuri mai mici decât cele practicate
de atelierele de imprimare.4
● Imprimaţi convenabil cu patru cerneluri individuale – pentru imprimări frecvente sunt disponibile
cartuşe de cerneală XL opţionale de mare capacitate.5

Efectuaţi mai multe lucrări – economisiţi timp cu caracteristicile de îmbunătăţire a
productivităţii.
● Cu acest e-all-in-one compact scanaţi printr-o singură trecere documente mari cu dimensiuni de
până la A3.
Viteză de imprimare: Până la 15 ppm negru ISO (A4); până
la 8 ppm color ISO (A4)
Manipulare hârtie: Imprimare automată faţă-verso pe până
la A3
Volum de lucru: Până la 12.000 pagini (A4)
RMPV: 200 – 800 pagini (imprimare)

● Lăsaţi lucrările mari de imprimare să se deruleze singure cu alimentatorul automat de documente şi
cu tava pentru 250 de coli de hârtie.
● Simplificaţi fluxurile de lucru – accesaţi aplicaţiile pentru afaceri direct de pe afişajul cu ecran senzitiv,
care este intuitiv şi simplu de utilizat.6
● Bucuraţi-vă de performanţe fără cusur, utilizând un echipament e-all-in-one conceput pentru volume
de până la 800 de pagini pe lună.

Vă conectaţi, imprimaţi şi rămâneţi productiv - la birou sau în deplasare2.
● Adăugaţi această imprimantă de înaltă performanţă la reţeaua wireless şi partajaţi-o cu alte PC-uri
echipate cu tehnologie wireless.1
● Bucuraţi-vă de flexibilitatea de a putea imprima de pe smartphone-uri sau tablete, practic de oriunde,
cu HP ePrint.2
● Imprimaţi de la dispozitivele mobile echipate cu tehnologie wireless – fără reţea – utilizând
imprimarea Wireless direct.7
● Partajaţi performanţa în grupuri mici de lucru, adăugând această imprimantă versatilă în reţeaua dvs.
Ethernet.

Economisiţi resursele fără a sacrifica performanţa.
● Economisiţi energie fără a sacrifica performanţa – acest echipament este certificat ENERGY STAR® 2.0
şi calificat ca EPEAT® Bronze.
● Economisiţi până la 50% din costurile cu hârtia prin imprimări automate faţă-verso.
● Reduceţi impactul asupra mediului – reciclaţi simplu şi gratuit cartuşele de cerneală originale HP prin
programul HP Planet Partners.8
● Economisiţi până la 40% din energie – preconfiguraţi pornirea/oprirea acestui e-all-in-one conform
setărilor Planificare pornire/oprire.9
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Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Funcţii

Imprimare, copiere, scanare, fax, Web

Viteză de imprimare

Până la 15 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 8 ppm ISO color (A4)
Fie după prima pagină, fie după primul set de pagini de test ISO. Pentru detalii,
accesaţi hp.com/go/printerclaims

Conectivitate standard

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 port gazdă USB; 2 RJ-11 fax

Capabilitate wireless

Da, WiFi 802.11 b/g/n încorporat; imprimare Wireless Direct

Capabilitate de imprimare mobilă

Apple AirPrint, HP e Print; imprimare Wireless Direct

manipulare suport

Capacitate de intrare: Până la 250 de coli; Până la 80 de cartele Plăci; Până la 60
de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 75 de coli
Imprimare duplex: Automat

Timpul de ieşire al primei pagini

În numai 15 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 19 s color (A4, pregătit)

Ciclu lunar de funcţionare

Până la 12.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 200 – 800

Limbaje de imprimare

HP PCL3 GUI, HP PCL3 îmbunătăţit

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Da (până la A3+); Imprimare directă acceptată: Imprimare
Wireless Direct; imprimare prin USB

Zonă de imprimare

Marginile imprimării: Sus: 3,3 mm (duplex, 16 mm); Jos: 3,3 mm (duplex, 16 mm);
Stânga: 3,3 mm; Dreapta: 3,3 mm

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 x 1200 dpi Negru; Până la 4800 x 1200 dpi color optimizat (când se
imprimă de la un computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu 1200 dpi la
intrare) Color

Memorie

256 MB

Capacitatea alimentatorului automat
de documente

Standard, 35 coli

Setarea copierii

Copii; dimensiune; calitate; mai luminos/întunecat; dimensiune hârtie;
redimensionare; tip hârtie; faţă-verso; copiere ID, colaţionare; deplasare margini;
îmbunătăţire; decupare; previzualizare copie; Număr maxim de copii: Până la 99 de
copii: Rezoluţie copie: Până la 600 x 1200 dpi

Viteză de copiere

Până la 9 cpm negru ISO (A4), Până la 6 cpm color ISO (A4)

Specificaţiile scanerului

Tip scaner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare scanare:
Scanare: driver de software (Windows/Mac OS), panou frontal, TWAIN, utilitar bazat
pe WIA; copiere: driver de software (Windows/Mac OS), panou frontal, TWAIN,
utilitar bazat pe WIA; aplicaţii de scanare: scanare către card de memorie, scanare
către e-mail, scanare către PC, scanare în PDF; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9;
Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 432 mm; Rezoluţie
optică de scanare: Până la 1200 dpi

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de
gri

24 biţi/ 256

Suprafaţă scanabilă

dimensiune maximă suport: 297 x 432 mm; dimensiune maximă suport: 216 x 356
mm ADF

transmitere digitală

Standard: Scanare către PC; scanare către dispozitiv de memorie; scanare către
e-mail

Format fişier scanat

Tipuri de fişiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogăţit (.rtf), PDF în care se pot face căutări (.pdf),
Text (.txt), TIFF (.tif)

Fax

Da, color

Specificaţii fax

Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent:
203 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri; apelare rapidă: Până la 110 de numere

Panou de control

Panou de control cu ecran senzitiv cu afişaj grafic color (CGD) de 6,75 cm; indicator
luminos cu LED (indicator WiFi); 6 butoane: (acasă, stânga, dreapta, înapoi, ajutor,
anulare)

Sisteme de operare compatibile

Windows 8 (32 biţi şi 64 biţi), Windows 7 (32 biţi şi 64 biţi), Windows Vista (32 biţi şi
64 biţi), Windows XP (32 biţi) SP3 sau superior; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion; Linux (pentru mai multe informaţii, consultaţi
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Cerinţe minime de sistem

Windows: Windows 8, Windows 7: procesor de 1 GHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64
de biţi (x64), 2 GB de spaţiu liber pe hard disk, Internet Explorer, CD-ROM/DVD sau
Internet, USB; Windows Vista; procesor de 800 MHz pe 32 de biţi (x86) sau pe 64
de biţi (x64), 2 GB de spaţiu liber pe hard disk, Internet Explorer, CD-ROM/DVD sau
Internet, USB. Windows XP SP3 (numai pe 32 de biţi): procesor Intel® Pentium® II,
Celeron® sau compatibil de 233 MHz, 750 MB de spaţiu disponibil pe hard disk,
Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD sau Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS
X Mountain Lion: 1 GB de spaţiu liber pe hard disk, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet,
USB. Linux (Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB de spaţiu liber pe hard
disk, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, USB

Ce se găseşte în cutie

G1X85A HP Officejet 7612 e-All-in-One; ansamblu cap de imprimare; cartuş de
cerneală Officejet HP 932 Negru (~400 pagini); cartuş de cerneală Officejet HP 933
Cyan; cartuş de cerneală Officejet HP 933 Magenta; cartuş de cerneală Officejet HP
933 Galben: capacitate combinată (~330 pagini); accesoriu HP pentru imprimare
faţă-verso; card de cumpărături; cablu de alimentare; CD-ROM; poster de
configurare; ghid Noţiuni introductive. [Valoare medie bazată pe ISO/IEC 24711 sau
pe metodologia de testare HP, la imprimare continuă. Capacitatea reală variază
substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru
detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Consumabile

CN053AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 932XL Negru ~1.000
pagini
CN054AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 933XL Cyan ~825
pagini
CN055AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 933XL Magenta ~825
pagini
CN056AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 933XL Galben ~825
pagini
CN057AE Cartuş de cerneală original HP 932 Negru ~400 pagini
CR711AE Pachet de valoare Officejet HP 933XL - 75 coli/A4/210 x 297 mm
Pentru informaţii privind capacitatea de imprimare, vizitaţi
www.hp.com/go/learnaboutsupplies sau citiţi datele de pe ambalaj

Software inclus

Software pentru imprimantă HP; Bing Bar for HP (include HP Smart Print); Ajutor
pentru HP Officejet 7610 series; Product Improvement Study pentru HP Officejet
7610 series; HP Update; Cumpărare consumabile online; HP Photo Creations

greutate suport

De la 34 până la 250 g/m²; este acceptată şi hârtia foto HP Premium Plus (300
g/m²)
Greutate recomandată pentru suporturi: 60 - 105 g/m²

tipuri suport

Hârtie (simplă, inkjet, foto), plicuri; hârtie pentru broşuri, cartele (index, felicitări)

dimensiuni suport

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); foaie de index A4; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm; plic C5;
plic C6; plic DL;; personalizat: de la 76 x 127 până la 330 x 1118 mm (dimensiuni
particularizate acceptate numai pe Mac)

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

617 x 505,1 x 297 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î)

700 x 500 x 610 mm

Greutate imprimantă

17,6 kg

Greutate pachet

22,9 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: 5 la 40°C, Umiditate: 20 - 80% RH

Stocare

Temperatură: de la -40°C până la 60°C, Umiditate: 5 - 90% umid. relativă fără
condens

Acustică

Emisii de putere acustică: 6,4 B(A); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)

putere

cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consum: 27,7 W (imprimare); 20,87 W (copiere); 4,57 W (pregătit); 1,89 W (repaus);
0,31 W (oprire manuală); 0,31 W (oprire automată)

certificări

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, Partea a
15-a/ICES-003, Articolul 4

Ţara de origine

Fabricat în China

Garanţie

Un an de garanţie limitată HP standard pentru hardware. Garanţie limitată HP de
trei ani pentru hardware, după înregistrare în decurs de 60 de zile de la cumpărare
(vizitaţi www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază
în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legale locale.

service şi asistenţă

UG070E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimantele
Officejet, 3 ani
UG194E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimantele Officejet, 3 ani.
(UG070E: numai în Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda,
Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie,
Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia. UG194E: toate ţările din EMEA).

1Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Operaţii wireless compatibile numai cu rutere de 2,4 GHz.

2Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP activată pentru Web şi înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente şi tipuri de imagini acceptate, precum şi pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitaţi www.hp.com/go/eprintcenter).

Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet şi capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziţionate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare şi vitezele de conectare pot varia.

3Afirmaţiile privind costurile pe pagină (CPP) au la bază majoritatea echipamentelor AiO laser color cu mai multe treceri, cu preţuri sub 300 € fără TVA, începând cu mai 2012. Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/eu/ojfacts. Randament ISO cu cartuşe de capacitate maximă, la imprimare

continuă; consultaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Pe baza materialelor de marketing imprimate pe HP Color LaserJet CP2020/CM2320 series şi pe familia de produse HP Officejet Pro în comparaţie cu tarifele medii specifice atelierelor de copiere comerciale, stabilite pentru imprimări de până la 2.500 pagini. Rezultatele reale pot varia.

Sursă: Studii InfoTrends privind costurile de imprimare, iunie 2011. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.hp.com/go/printcosts.
5Nu sunt incluse, se achiziţionează separat.

6Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri.

7Este posibil să aveţi nevoie de o aplicaţie sau de un driver pentru a utiliza caracteristica HP Wireless direct. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces.

8Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în 47 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.hp.com/recycle.
9La calculul economiilor de energie se presupune că dispozitivul este programat să fie oprit 12 ore pe zi lucrătoare şi 48 de ore la sfârşit de săptămână. Consumul redus de energie este comparat cu un model tipic de utilizare zilnică, în care se presupune că dispozitivul rămâne în modul

„oprit” în timpul nopţii şi la sfârşit de săptămână.
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