Datablad

HP Officejet Pro 7510 Wide
Format All-in-One-printer
Alt det, virksomheden har brug for til at imponere
Hjælp virksomheden med at skille
sig ud fra mængden vha. utrolige
farveudskrifter i bredformat til en
pris, der er til at tale med. Du får en
lang række værktøjer til at få
produktiviteten i vejret med og
holde virksomheden kørende. Der
kan udarbejdes
marketingmaterialer i professionel
kvalitet – direkte på kontoret.

Du kan få lige, hvad du vil have – så hurtigt som du har brug for det
● Scan, kopiér og fax fra én enhed, og udskriv i en række forskellige størrelser – snart sagt

alle virksomhedens behov kan imødekommes.

● Du har nem adgang til ressourcerne på et netværk, hvor du let kan udskrive og dele fra

via de indbyggede funktioner til Ethernet og trådløs forbindelse.1

Særlige karakteristika

● Du får hurtig adgang til dokumenterne, fordi du kan scanne til USB-enheder, pc og

e-mail og faxe til pc.2

● Printhastighed: Op til 15 sider/min., sort
ISO (A4); Op til 8 sider/min., farve ISO (A4)

● Du kan skrive ud eller scanne direkte fra en hukommelsesenhed via USB-porten med

● Tilslutninger: 1 Hi-Speed standard-USB
2.0; 1 Ethernet; 1 Trådløst 802.11b/g/n; 1
USB host; 1 RJ-11 fax

Oplev udskrivning i professionel kvalitet til en lav pris

● Skærm: 6,73 cm (2,65") LCD-skærm med
infrarød berøringsbetjening
● Fax-funktion: Ja

nem adgang.

● Spar penge i virksomheden med omkostningsvenlig udskrivning – fra fotos til

rammeløse marketingmaterialer.

● Du kan sikre dig, at du aldrig får smidt brugbar blæk ud ved at bruge de individuelle,

originale HP-patroner.

● Sort tekst i laserkvalitet og utrolig farvegrafik og -fotos, du kan regne med alt sammen

på kontoret.

● Du kan lave rammeløse foldere, brochurer og meget andet i professionel kvalitet –

direkte fra din bredformats-all-in-one.

Få mere arbejde fra hånden på kortere tid
● Indbyggede erhvervsapps, som du hurtigt kan få adgang til – du skal bare trykke og

stryge på berøringsskærmen på 2,65" (6,73 cm).3

● Det er nemt at udskrive fra mobilenheder og bevare forbindelsen på farten – selv uden

adgang til et netværk.4,5

● Administrer udskrivnings- og scanningsopgaver på farten med den gratis mobilapp HP

All-in-One Printer Remote.6

● Du kan let scanne id-kort og andre tosidede dokumenter til én enkelt side.

Spar energi. Spar papir. Spar tid.
● Indstil printeren til at tænde, når den skal bruges, og slukke, når den ikke skal – og spar

op til 40 % på strømforbruget.7

● Du sparer ressourcer ved brug af de digitale faxfunktioner, som giver dig mulighed for at

gemme faxer elektronisk.

HP Officejet Pro 7510 Wide Format All-in-One-printer

Tekniske specifikationer
Funktioner

Print, kopiering, scanning, fax

Udskrivningshastighed

Op til 15 sider/min. ISO sort (A4); Op til 8 sider/min. ISO farve (A4)

Udskriftsopløsning

Op til 600 x 1200 dpi Sort; Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farve (ved print fra
computer på udvalgt HP fotopapir og 1200 dpi input)

Udskrivningsteknologi

HP termisk inkjet

Printområde

Udskriftsmarginer: Top: 3,3 mm; Bund: 3,3 mm; Venstre: 3,3 mm; Højre: 3,3
mm; Maksimalt udskriftsområde: 330 x 482,6 mm

Printersprog

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 Enhanced

Udskrivningsegenskaber

Udskrivning uden ramme: Ja (op til A3+)

Numre på printerpatroner

4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)

Funktion til mobiludskrivning

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning

Normeret forbrug pr. måned:

Op til 12.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 800

Automatisk papirføler

Ja

Processorhastighed

500 MHz

Skærm

LCD-skærm (farve) på 6,73 cm (2,65") med IR-berøringsfunktion

Understøtter multitasking

Ja

Trådløs

Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n

Tilslutning

Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Trådløst 802.11b/g/n; 1 USB host;
1 RJ-11 fax

Netværksegenskaber

Ja, via indbygget Ethernet, trådløs forbindelse (802.11b/g/n)

Hukommelse

Standard 256 MB; maksimum 256 MB

Kopiindstillinger

Mediestørrelser omfatter 10 x 15 cm, A4, A3; Største antal kopier: Op til 99
kopier; Kopiopløsning: Op til 600 x 1200 dpi; Kopiopløsning, farvetekst og
grafik: Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farve (ved print fra computer på
udvalgt HP fotopapir og 1200 dpi input); Størrelsesændring ved kopiering: 25
til 400%

Kopihastighed

Op til 9 kopier/min. sort ISO (A4), Op til 6 kopier/min. farve ISO (A4)

Scannerspecifikationer

Scannertype: Flatbed, ADF; Scanning - teknologi: CIS; Scan-inputmetoder:
Scanning, kopiering og fax fra frontpanelet eller via HP-softwaren, EWS;
Twain-version: Version 1,9; Maksimal scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x
356 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 dpi

Kassens indhold

G3J47A: HP Officejet Pro 7510 Wide Format All-in-One-printer; HP 932
Officejet-blækpatron, sort (ca. 400 sider); HP 933 Officejet-blækpatron, cyan;
HP 933 Officejet-blækpatron, magenta; HP 933 Officejet-blækpatron, gul:
kombineret kapacitet (ca. 330 sider); Kom godt i gang; En plakat uden ord,
strømkabel; Strømforsyning; Software-cd; Telefonledning

Forbrugsvarer

CN053AE Original HP 932XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 1.000
sider
CN054AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan Omkring 825
sider
CN055AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta Omkring
825 sider
CN056AE Original HP 933XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 825
sider
CN057AE Original HP 932-blækpatron, sort Omkring 400 sider

Kompatible operativsystemer

Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8
(32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Mac
OS X v10.8, v10.9 og v10.10; Linux (du kan finde flere oplysninger på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimumskrav til system

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller
internet, USB; Windows Vista: 800-MHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit
(x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer 8, cd-rom-/dvd-drev
eller internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 eller v10.10: 1 GB ledig plads på
harddisken, internet, USB; Linux (du kan finde flere oplysninger på
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8 v10.9 eller v10.10: 1 GB ledig plads på harddisken,
internet, USB

Software inkluderet

HP-printersoftware, Google-værktøjsline, HP-opdatering,
online-tilbehørsbutik, HP-fotokreationer

Printermål (B x D x H)

Minimum: 613 x 483 x 366 mm; maksimum: 613 x 725 x 287 mm
(rensedæksel og OP-bakke slået helt ud)

Pakkemål (B x D x H)

704 x 502 x 406 mm

Printervægt

13,02 kg

Pakkevægt

16,55 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 5 til 40ºC, Luftfugtighed: 20% til 80% RH

Harddiskplads

Temperatur: -40 °C til 60 °C, Luftfugtighed: Maksimalt 90 % relativ
luftfugtighed, når den ikke er i drift

Lydforhold

Lydintensitet: Akustisk lydtryk: 56 dB(A) (hurtig udskrivning af kladde, sort); 57
dB(A) (hurtig udskrivning af kladde, farver); 54 dB(A) (normal udskrivning, sort);
52 dB(A) (normal udskrivning, farver); 52 dB(A) (normal kopiering via ADF); 52
dB(A) (normal flatbedkopiering)

Strømforsyning

krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
Forbrug: 27,7 watt (udskrivning); 20,87 watt (kopiering); 4,57 watt (klar); 1,89
watt (dvale); 0,31 watt (slukket manuelt); 0,31 watt (slukket automatisk);
strømforsyningstype: Ekstern universalstrømforsyning

Scan-filformat

Scanningsfiltyper, som understøttes af softwaren: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), søgbare PDF-filer (.pdf), Text (.txt), TIFF
(.tif)

Scanningshastighed

Op til 2,0 tommer pr. sekund (flatbed); Op til 1,35 tommer pr. sekund (ADF)
(A4)

Område, der kan scannes

maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm; Scanbart område (ADF): mindste
mediestørrelse: 127 x 178 mm; maksimal mediestørrelse: 216 x 356 mm ADF

Bitdybde/gråtoneniveauer

24 bit/ 256

digital sending

Standard: Scan til thumb drive/pc

Fax

Ja, farve, Op til 33.6 kbps

Fax - specifikationer

Fax-hukommelse: Op til 100 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin:
203 x 196 dpi, 256 gråtoneniveauer; hurtigopkald: Op til 100 numre;
Broadcasting, maksimale antal placeringer: 48 modtagere; faxhastighed: 4
sek./side

Certificeringer

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Klasse B; EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008
ENERGY STAR-mærket: Ja

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Medietyper

Almindeligt papir, HP fotopapir, HP mat brochure eller Professional Paper, HP
Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure eller Professional Paper, andet
foto inkjet-papir, andet mat inkjetpapir, andet blankt inkjet-papir, tykt
almindeligt papir

Garanti

Ét års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Tre års begrænset
HP-hardwaregaranti efter registrering inden for 60 dage efter købet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- og supportmulighederne varierer
afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

Medieformater

understøttet A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Konvolut (A2, C5, C6, DL);
Kartotekskort A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Service og support

Mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 250 ark; Op til 30 Kuverter; Op til 80 kort Kort; Op til 60
ark fotopapir
Kapacitet for udbakke: Op til 75 ark, Op til 10 kuverter
maksimum: Op til 75 ark
Dupleksudskrivning: Manuel
ADF: Standard, 35 ark.

UG076E HP's 3-års Care Pack med ombytning næste dag til Officejet
Pro-printere
UG199E, HP's 3-års Care Pack med almindelig ombytning til Officejet
Pro-printere
(UG076E: kun i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland,
Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien,
Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet, UG199E: alle EMEA-lande)

Papirvægt

Understøttet: 34 til 250 g/m²; ADF: 60 til 90 g/m²; Anbefalede: 60 til 105 g/m².

Fodnoter

1Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet.; 2Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printeren. Tjenesterne kræver muligvis registrering på hpconnected.com. Udbuddet afhænger af land, sprog og

aftaler.; 3Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printeren. Tjenesterne kræver tilmelding. Programtilgængelighed afhænger af land, sprog og aftaler. Du kan finde flere oplysninger på http://www.hpconnected.com.; 4Lokal udskrivning kræver,
at mobilenheden og printeren er på samme netværk eller har direkte trådløs forbindelse. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en web-forbundet HP-printer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan man udskriver, herunder om hvorvidt et program er
påkrævet, på http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Inden udskrivning skal mobilenheden sluttes direkte til en multifunktionsprinter eller almindelig printers trådløse netværk via en direkte trådløs forbindelse. Kræver muligvis også en app eller en driver,
afhængigt af mobilenheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra multifunktionsprinterens eller printerens adgangspunkt. Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Mobilenheden kræver
trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Kompatibel med iPhone® 4 og nyere, iPad® 4. generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G med iOS 7 og nyere samt mobilenheder med Android™ 4.0.3 og nyere. Hvilke funktioner, der kan styres, afhænger af
mobilenhedens operativsystem. Scannings-/kopieringskontrol kræver, at både mobilenheden og printeren er på samme trådløse netværk, eller at der er direkte trådløs forbindelse til printeren. Mobilscanning kræver, at enhedens kamera har automatisk fokusering
og er på mindst 5 megapixels.; 7Energibesparelserne er beregnet ud fra forudsætningen, at enheden er slukket 12 timer om dagen på hverdage og 48 timer i weekenden. Det nedsatte strømforbrug er i sammenligning med en model for typisk daglig brug, hvor
det forudsættes, at enhederne er slukket om natten og hen over weekenden.

http://www.hp.com/dk
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