Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους
HP OfficeJet 7510 All-in-One
Όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας για να εντυπωσιάσει
Κάντε την επιχείρησή σας να
ξεχωρίσει με εντυπωσιακές
έγχρωμες εκτυπώσεις μεγάλου
μεγέθους, σε προσιτή τιμή.
Αυξήστε την παραγωγικότητα και
εξασφαλίστε την αδιάλειπτη
λειτουργία της επιχείρησής σας με
μια ευρεία γκάμα εργαλείων.
Δημιουργήστε έντυπα μάρκετινγκ
επαγγελματικής ποιότητας από
την άνεση του γραφείου σας.

Εκτυπώστε ό,τι χρειάζεστε – όσο γρήγορα το χρειάζεστε
● Σαρώστε, αντιγράψτε και στείλτε φαξ από μία συσκευή και εκτυπώστε σε ποικιλία

μεγεθών – καλύπτοντας κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας.

● Αποκτήστε πρόσβαση, εκτυπώστε και μοιραστείτε πόρους εύκολα σε ένα δίκτυο μέσω

των ενσωματωμένων δυνατοτήτων Ethernet και ασύρματης δικτύωσης.1

Επισημάνσεις

● Σαρώστε στη μονάδα USB, τον υπολογιστή και σε email και στείλτε φαξ στον

υπολογιστή για γρήγορη και εύκολη σάρωση.2

● Ταχύτητα εκτύπωσης: Έως 15
ασπρόμαυρες σελ./λεπτό ISO (A4), έως 8
έγχρωμες σελ./λεπτό ISO (A4)

● Εκτυπώστε ή σαρώστε απευθείας από συσκευή μνήμης μέσω της θύρας USB εύκολης

● Συνδεσιμότητα: 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1
Ethernet στο βασικό εξοπλισμό, 1
ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n, 1 USB
Host, 1 φαξ RJ-11

Απολαύστε οικονομική εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας

● Οθόνη: Οθόνη LCD 6,73 cm (2,65 ιντσών) με
λειτουργία αφής IR
● Δυνατότητα φαξ: Ναι

πρόσβασης.

● Βοηθήστε την επιχείρησή σας να εξοικονομήσει χρήματα με την εκτύπωση χαμηλού

κόστους – εκτυπώστε από φωτογραφίες έως υλικό μάρκετινγκ χωρίς περιθώρια.

● Εξασφαλίστε ότι δεν θα πετάξετε ποτέ μελάνη, με τα αυθεντικά μεμονωμένα δοχεία

μελάνης HP.

● Εκτυπώστε μαύρο κείμενο ποιότητας laser και εντυπωσιακά έγχρωμα γραφικά και

φωτογραφίες από την άνεση του γραφείου σας.

● Δημιουργήστε φυλλάδια, μπροσούρες και άλλο υλικό επαγγελματικής ποιότητας χωρίς

περιθώρια – απευθείας από τον all-in-one μεγάλου μεγέθους.

Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο
● Αποκτήστε πρόσβαση σε αποδοτικές ενσωματωμένες εφαρμογές – απλώς πατήστε και

περάστε το δάχτυλό σας στην οθόνη αφής 6,73 cm (2,65 ίντσες).3

● Εκτυπώστε εύκολα από τη φορητή συσκευή σας και παραμείνετε συνδεδεμένοι εν

κινήσει – ακόμα και χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.4,5

● Διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης και σαρώστε καθ' οδόν με τη δωρεάν εφαρμογή

για φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote.6

● Σαρώστε εύκολα ταυτότητες και άλλα έγγραφα δύο όψεων σε μία σελίδα.

Εξοικονομήστε ενέργεια. Εξοικονομήστε χαρτί. Εξοικονομήστε χρόνο.
● Προγραμματίστε την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εκτυπωτή ανάλογα

με τις ανάγκες σας και μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως και 40%.7

● Εξοικονομήστε πόρους αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιακού φαξ που σας

επιτρέπουν να προβάλλετε και να αποθηκεύετε τα φαξ ηλεκτρονικά.

Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους HP OfficeJet 7510 All-in-One

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 15 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 8 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4)

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 600 x 1.200 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)

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,3 mm; Κάτω: 3,3 mm; Αριστερά: 3,3 mm;
Δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 330 x 482,6 mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 3 GUI, Βελτιωμένο HP PCL 3

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι (έως A3+)

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας

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

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή

500 MHz

Οθόνη

Οθόνη LCD 6,73 cm (2,65") (έγχρωμη) με λειτουργία αφής IR

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Ναι

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

Συνδεσιμότητα

Βασική 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet, 1 ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n, 1
USB Host, 1 φαξ RJ-11

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο

Ναι, μέσω ενσωματωμένου Ethernet, ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n

Μνήµη

Βασική 256 MB; μέγιστη 256 MB

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Τα μεγέθη μέσων περιλαμβάνουν 10 x 15 cm, A4, A3; Μέγιστος αριθμός
αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 1.200 dpi;
Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: 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);
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%

Περιεχόμενα συσκευασίας

G3J47A: Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους HP OfficeJet 7510 All-in-One, 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), Οδηγός έναρξης
χρήσης, εικονογραφημένη αφίσα, καλώδιο τροφοδοσίας, τροφοδοτικό, CD
λογισμικού, καλώδιο τηλεφώνου

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

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

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 oder v10.10; Linux (weitere Informationen finden Sie unter
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit
(x64), 2 GB διαθέσιμος 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 διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet
Explorer 8, CD-ROM/DVD ή Internet, USB, Mac OS X v10.8, v10.9 ή v10.10: 1 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet, USB, Linux (για περισσότερες
πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 ή v10.10: 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο, Internet, USB

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Λογισμικό εκτυπωτή HP, γραμμή εργαλείων Google, HP Update, online αγορά
αναλωσίμων, HP Photo Creations

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 613 x 483 x 366 mm; μέγιστη: 613 x 725 x 287 mm (με τη θύρα
αποκατάστασης εμπλοκών και τον δίσκο σε πλήρη έκταση)

Ταχύτητα αντιγραφής

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

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)

704 x 502 x 406 mm

Τύπος σαρωτή: Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Τρόποι
σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσοψη, λογισμικό ΗΡ, EWS;
Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια,
ADF): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Βάρος εκτυπωτή

13,02 kg

Προδιαγραφές σαρωτή

Βάρος συσκευασίας

16,55 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

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

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -40 έως 60º C, Υγρασία: Μέγιστη σχετική υγρασία 90% εκτός
λειτουργίας

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: Εκπομπές έντασης ήχου: 56 dB(A) (γρήγορη, πρόχειρη
ασπρόμαυρη εκτύπωση), 57 dB(A) (γρήγορη, πρόχειρη έγχρωμη εκτύπωση),
54 dB(A) (κανονική ασπρόμαυρη εκτύπωση), 52 dB(A) (κανονική έγχρωμη
εκτύπωση), 52 dB(A) (κανονική αντιγραφή από τον ADF), 52 dB(A) (κανονική
αντιγραφή από την επίπεδη επιφάνεια σάρωσης)

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)
τύπος τροφοδοσίας: Εξωτερικό τροφοδοτικό γενικής χρήσης

Πιστοποιήσεις

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση Β), EN 55024:2010, EN
61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

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

UG076E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
εκτυπωτές OfficeJet Pro
UG199E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές
OfficeJet Pro
(UG076E: μόνο σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UG199E:
όλες οι χώρες EMEA)

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)

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 2,0 εικόνες/δευτ. (επίπεδη επιφάνεια σάρωσης), έως 1,35 εικόνες/δευτ.
(ADF) (A4)

Περιοχή σάρωσης

μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm; Σαρώσιμη περιοχή (ADF): ελάχιστο
μέγεθος μέσων: 127 x 178 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit/ 256

ψηφιακή αποστολή

Βασική: Σάρωση σε μονάδα flash/υπολογιστή

Φαξ

Ναι, έγχρωμη, Έως 33,6 kbps

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 100 αριθμοί; Μετάδοση,
μέγιστος αριθμός τοποθεσιών: 48 τοποθεσίες; ταχύτητα φαξ: 4 δευτ. ανά
σελίδα

Τύποι μέσων

Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά HP, ματ χαρτί για μπροσούρες ή
επαγγελματικό χαρτί HP, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP, γυαλιστερό χαρτί για
μπροσούρες ή επαγγελματικό χαρτί HP, άλλα φωτογραφικά χαρτιά inkjet,
άλλα ματ χαρτιά inkjet, άλλα γυαλιστερά χαρτιά inkjet, χοντρό απλό χαρτί

Μεγέθη μέσων

υποστηρίζεται A3, A4; A5; A6; B4 (JIS), B5 (JIS), φάκελος (A2, C5, C6, DL),
κάρτα ευρετηρίου A4, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm

Χειρισμός μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 φύλλα; Έως 30 Φάκελοι; Έως 80 κάρτες
Κάρτες; Έως 60 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 75 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι
μέγιστη: Έως 75 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψης: Μη αυτόματη
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων

Βάρος χαρτιού

Υποστηρίζεται: 34 έως 250 g/m²; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):
60 έως 90 g/m²; Συνιστώμενο: 60 έως 105 g/m²

Υποσημειώσεις

1Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης.; 2Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή στη

διεύθυνση hpconnected.com. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις.; 3Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των
εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες: http://www.hpconnected.com.; 4Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή να υπάρχει σύνδεση
ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση στο Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης, καθώς και για το αν απαιτείται κάποια εφαρμογή:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi ενός MFP ή απλού εκτυπωτή με δυνατότητα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να
απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης του MFP ή του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.;6Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στη φορητή συσκευή. Συμβατότητα με iPhone® 4 και νεότερες εκδόσεις, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G με iOS 7 ή νεότερες
εκδόσεις και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερες εκδόσεις. Οι ελεγχόμενες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Ο χειρισμός της σάρωσης/αντιγραφής προϋποθέτει ότι η φορητή συσκευή
και ο εκτυπωτής έχουν συνδεθεί στο ίδιο ασύρματο δίκτυο ή μέσω ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Για σάρωση από φορητές συσκευές, η συσκευή πρέπει να διαθέτει κάμερα 5 megapixel ή υψηλότερης ανάλυσης με δυνατότητα αυτόματης εστίασης.; 7Για τους
υπολογισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, θεωρείται ότι 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
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