Datový list

Širokoformátová tiskárna HP
OfficeJet 7510 All-in-One
Vše, co vaše firma potřebuje, aby prorazila
Podpořte své podnikání pomocí
nádherných, širokoformátových
barevných tisků za cenu, kterou si
můžete dovolit. Zrychlete svou
produktivitu a udržte vysoké
pracovní tempo s širokou řadou
nástrojů. Vytvářejte marketingové
materiály v profesionální kvalitě –
přímo v kanceláři.

Dělejte vše, co potřebujete – tak rychle, jak je zapotřebí
● Skenujte, kopírujte a faxujte z jednoho zařízení a tiskněte na celou řadu formátů –

prakticky pro všechny firemní potřeby.

● Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů na síti prostřednictvím rozhraní Ethernet a

bezdrátového připojení.1

Významné události

● Skenujte do jednotky USB, počítače a e-mailu a odesílejte faxy do počítače pro rychlý a

snadný přístup.2

● Rychlost tisku: Až 15 str./min černobíle
podle ISO (A4); Až 8 str./min barevně podle
ISO (A4)

● Tiskněte nebo skenujte přímo z paměťového zařízení prostřednictvím snadno

● Připojení: Standardně 1 vysokorychlostní
port USB 2.0, 1 port Ethernet; 1 bezdrátový
adaptér 802.11b/g/n; 1 hostitelský port USB;
1 faxový konektor RJ-11

Těšte se na dostupný tisk v profesionální kvalitě

● Displej: 6,73cm (2,65") infračervený
dotykový LCD displej
● Funkce faxu: ano

dostupného portu USB.

● Podpořte své podnikání levným tiskem – od fotografií až po bezokrajové marketingové

materiály.

● Se samostatnými originálními inkoustovými kazetami HP s jistotou nikdy nevyhodíte

inkoust, který by ještě mohl tisknout.

● Tiskněte černý text v laserové kvalitě a grafiku a fotografie v živých barvách – přímo v

kanceláři.

● Vytvářejte bezokrajové letáky, brožury a jiné výtisky v profesionální kvalitě – přímo na

své širokoformátové tiskárně All-in-One.

Zvládněte více práce rychleji
● Přístup k časově úsporným, integrovaným podnikovým aplikacím – stačí klepnout a

přetáhnout na 6,73cm (2,65") dotykovém displeji.3

● Můžete snadno tisknout z mobilních zařízení a zůstat připojeni i na cestách – a to i bez

přístupu k síti.4,5

● Mobilní aplikace HP All-in-One Printer Remote umožňuje snadnou správu tiskových úloh

a skenování na cestách.6

● Snadné skenování identifikačních karet a jiných oboustranných dokumentů na jednu

stránku.

Ušetřete energii. Ušetřete papír. Ušetřete čas.
● Naplánujte si zapnutí tiskárny, když ji potřebujete, a vypnutí, když ji nepotřebujete – a

snižte spotřebu energie až o 40 %.7

● Šetřete přírodní zdroje – používejte funkci digitálního faxování, umožňující elektronické

prohlížení a ukládání faxů.

Širokoformátová tiskárna HP OfficeJet 7510 All-in-One

Technické specifikace
Funkce

Tisk, kopírování, skenování, faxování

Rychlost tisku

Až 15 str./min ISO černobíle (A4); Až 8 str./min ISO barevně (A4)

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)

Tisková technologie

Termální inkoustový tisk HP

Oblast tisku

Tisk okrajů: Horní: 3,3 mm; Dolní: 3,3 mm; Levý: 3,3 mm; Pravý: 3,3 mm;
Maximální oblast tisku: 330 x 482,6 mm

Tiskové jazyky

HP PCL 3 GUI; Rozšířený HP PCL 3

Možnosti tisku

Tisk bez okrajů: Ano (až do A3+)

Číslo tiskových kazet

4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Možnost mobilního tisku

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct

Měsíční provozní zátěž

Až 12 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 200 až 800

Automatické čidlo papíru

ano

Rychlost procesoru

500 MHz

Monitor

6,73cm (2,65") dotyková obrazovka LCD (barevná) s funkcí IR

Podporuje multitasking

ano

Podpora bezdrátového připojení

Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n

Možnosti připojení

Standardní 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 bezdrátový
adaptér 802.11b/g/n; 1 hostitelský port USB; 1 faxový konektor RJ-11

Síťové funkce

Ano, přes integrované bezdrátové rozhraní Ethernet 802.11b/g/n

Paměť

Standardní 256 MB; maximum 256 MB

Nastavení kopírky

Formáty médií zahrnují 10 x 15 cm, A4, A3; Maximální počet kopií: Až 99 kopií;
Rozlišení kopírování: Až 600 x 1 200 dpi; Rozlišení kopírování, barevný text a
grafika: Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném tisku
z počítače na vybrané fotografické papíry HP a vstupním rozlišení 1 200 dpi);
Kopírovací zařízení – změna velikosti: 25 až 400 %

Rychlost kopírování

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

Specifikace skeneru

Typ skeneru: Plochý, automatický podavač dokumentů (ADF); Technologie
skenování: CIS; Vstupní režimy skenování: Skenování, kopírování a faxování z
před. panelu, software HP, EWS; Twain verze: Verze 1.9; Maximální velikost
skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače): 216 x 356
mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi

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)

Rychlost skenování

Až 2,0 obr./s (skenovací deska) Až 1,35 obr./s (automatický podavač
dokumentů) (A4)

Oblast pro snímání

maximální velikost média: 216 x 356 mm; Snímatelná velikost (ADF): minimální
velikost média: 127 x 178 mm; maximální velikost média: 216 x 356 mm ADF
(automatický podavač dokumentů)

Bitová hloubka/úrovně šedé

24bitová/ 256

digitální odesílání

Standardní: Skenování na paměťový modul nebo do počítače

Fax

Ano, barevně, Až 33.6 kbps

Specifikace skenování

paměť faxu: Až 100 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné:
203 x 196 dpi, 256bitové barvy; rychlé vytáčení: Až 100 čísel; Vysílání,
maximální počet umístění: 48 míst; rychlost faxu: 4 sek. na stránku

Typy médií

Běžný papír, papíry HP Photo Paper, papíry HP Matte Brochure nebo
Professional Paper, papír HP Matte Presentation Paper, papír HP Glossy
Brochure nebo Professional Paper, další fotografické inkoustové papíry, další
matné inkoustové papíry, další lesklé inkoustové papíry, silný běžný papír

Velikosti médií

podporováno A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Obálka (A2, C5, C6, DL);
Kartotéční lístek A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Manipulace s médii

Vstupní kapacita: Až 250 listů; Až 30 Obálky; Až 80 karet Karty; Až 60 listů
fotografický papír
Výstupní kapacita: Až 75 listů, Až 10 obálek
maximum: Až 75 listů
Oboustranný tisk: Ruční
ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 35 listů

Gramáž papíru

Podporováno: 34 až 250 g/m²; ADF (automatický podavač dokumentů): 60 až
90 g/m²; Doporučeno: 60 až 105 g/m²

Co je obsaženo v krabici

G3J47A: Širokoformátová tiskárna HP OfficeJet 7510 All-in-One; 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); Příručka
Začínáme; Jeden obrazový plakát, napájecí kabel; Zdroj napájení; Disk CD se
softwarem; Telefonní kabel

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

Kompatibilní operační systémy

Windows 10 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows 8
(32/64bitový), Windows 7 (32/64bitový), Windows Vista (32/64bitový); Mac OS
X v10.8, v10.9 nebo v10.10; Linux (více informací naleznete na stránce
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimální požadavky na systém

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor
1 GHz, 2 GB volného místa na pevném disku, prohlížeč Internet Explorer,
jednotka 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, prohlížeč Internet Explorer 8, jednotka CD-ROM/DVD nebo
připojení k internetu, port USB; Mac OS X v10.8, v10.9 nebo v10.10: 1 GB
volného místa na pevném disku, připojení k internetu, port USB; Linux (více
informací naleznete na stránce
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 nebo v10.10: 1 GB volného místa na pevném
disku, připojení k internetu, port USB

Dodávaný software

Software tiskárny HP, panel nástrojů Google, aktualizace HP, nákup spotřebního
materiálu online, HP Photo Creations

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

Min.: 613 x 483 x 366 mm; maximum: 613 x 725 x 287 mm (s plně vytaženým
čisticím otvorem a zásobníkem)

Rozměry balení (Š x H x V)

704 x 502 x 406 mm

Hmotnost tiskárny

13,02 kg

Hmotnost balení

16,55 kg

Provozní prostředí

Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkost: 20 – 80 % relativní vlhkosti

Ukládání informací

Teplota: -40 až 60 °C, Vlhkost: Max. 90% relativní vlhkost, neprovozní

Akustické vlastnosti

Zvukové emise – napájení: Akustický tlak: 56 dB(A) (rychlý tisk černobílých
konceptů); 57 dB(A) (rychlý tisk barevných konceptů); 54 dB(A) (normální
černobílý tisk); 52 dB(A) (normální barevný tisk); 52 dB(A) (normální kopírování
z automatického podavače dokumentů); 52 dB(A) (normální kopírování pomocí
skenovací desky)

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)
typ napájení: Externí univerzální zdroj napájení

Certifikace

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Třída B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006;
EN 61000-3-3:2008
Splňuje normu ENERGY STAR: ano

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

UG076E 3 roky služby HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny
OfficeJet Pro
UG199E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny
OfficeJet Pro
(UG076E: pouze Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko,
Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Spojené království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko,
UG199E: všechny země regionu EMEA)

Poznámky pod čarou

1Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu.; 2Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci na stránce hpconnected.com. Dostupnost se může lišit v

závislosti na zemi, jazyku a smlouvách.; 3Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k internetu. Služby vyžadují registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce
http://www.hpconnected.com.; 4Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu.
Podrobnosti o způsobu tisku, včetně informací o případně vyžadované aplikaci, naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující
bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v multifunkční tiskárně nebo tiskárně. Podrobnosti naleznete na
stránce http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Mobilní zařízení vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Kompatibilní se zařízeními iPhone® 4 a novějšími, iPad® 4. generace, iPad mini™, iPad Air® a iPod® 5G se systémem iOS 7 nebo
novějším a mobilními zařízeními se systémem Android 4.0.3 nebo novějším. Ovládané funkce se mohou lišit na základě operačního systému mobilního zařízení. Ovládání skenování/kopírování vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti
nebo prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. Mobilní skenování vyžaduje v zařízení fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nebo vyšším a funkcí automatického ostření.; 7Výpočet 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.

http://www.hp.com/cz
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