גיליון נתונים

מדפסת HP OfficeJet 7510
 All-in-Oneלהדפסה בפורמט רחב
כל מה שהעסק שלך זקוק לו כדי ליצור רושם

אפשר לעסק שלך להתבלט באמצעות
הדפסים מרהיבים בצבע ,בפורמט רחב
במחיר שתוכל להרשות לעצמך .האץ את
הפרודוקטיביות והמשך לקדם את העסק
בעזרת מגוון כלים רחב .צור חומרי שיווק
באיכות מקצועית – מבלי לצאת מהמשרד.

קבל כל הדרוש לך – במהירות הדרושה
● סרוק ,העתק ושלח פקסים מהתקן אחד והדפס על-גבי מגוון רחב של גדלים – כמעט לכל צרכי העסק.
● גש בקלות ,הדפס ושתף משאבים ברשת יכולות רשת אלחוטית או  Ethernetמובנות.
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● סרוק לכונן ה ,USB-למחשב ,לדואר האלקטרוני ושלח פקס למחשב לצורך גישה מהירה ונוחה.
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נקודות חשובות

● מהירות הדפסה :עד  15עמודים לדקה  ISOבשחור
) ;(A4עד  8עמודים לדקה  ISOבצבע )(A4
● קישוריות :יציאת  Hi-Speed USB 2.0רגילה;
יציאת  ;Ethernetיציאת רשת 802.11b/g/n
אלחוטית; יציאת  ;USB Hostיציאת פקס RJ-11

● תצוגה :צג  LCDבגודל  6.73ס"מ ) 2.65אינץ'( עם
פונקציית IR Touch
● יכולת פקס :כן

● הדפס או סרוק בקלות ישירות מהתקן זיכרון באמצעות יציאת ה USB-הנגישה.
באפשרותך ליהנות מהדפסה משתלמת ,באיכות מקצועית

● סייע לעסק שלך לחסוך בעזרת הדפסה בעלות נמוכה – והחל מצילומים וכלה בחומרי שיווק ללא
שוליים.

● בעזרת מחסניות דיו נפרדות מקוריות של  HPתוכל להיות בטוח שדיו שניתן להשתמש בו לעולם לא
יושלך לאשפה.

● באפשרותך לסמוך על טקסט שחור באיכות לייזר ועל גרפיקה וצילומים בצבעים מרהיבים – מבלי לצאת
מהמשרד.
● צור עלונים ללא שוליים ,חוברות וחומרים נוספים באיכות מקצועית – ישירות מהתקן הAll-in-One-
לעבודות בפורמט רחב.
בצע יותר בפחות זמן
● באפשרותך לגשת ליישומים עסקיים מובנים וחסכוניים בזמן – באמצעות הקשה והחלקת אצבע
על-גבי מסך המגע בגודל  6.73ס"מ ) 2.65אינץ'(3.
● הדפס בקלות מההתקן הנייד שלך והישאר מחובר גם כשאתה בדרכים – גם ללא גישה לרשת.
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● נהל משימות הדפסה וסרוק גם כשאתה בדרכים באמצעות האפליקציה ללא תשלום למכשירים ניידים
6.HP All-in-One Printer Remote
● סרוק בקלות תעודות זהות ומסמכים דו-צדדיים אחרים על דף אחד.

חסוך אנרגיה .חסוך נייר .חסוך זמן.
● קבע מועד להפעלת המדפסת במועד הדרוש ולכיבוי כשאינך זקוק לה – וחסוך באנרגיה עד .40%
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● חסוך במשאבים באמצעות יכולות של פקס דיגיטלי ,המאפשרות לך להציג ולאחסן פקסים באופן
אלקטרוני.

מדפסת  HP OfficeJet 7510 All-in-Oneלהדפסה בפורמט רחב

מפרטים טכניים
פונקציות

מהירות הדפסה

רזולוציית הדפסה
טכנולוגיית הדפסה

אזור הדפסה

שפות הדפסה

יכולות הדפסה

הדפסה ,העתקה ,סריקה ,פקס

עד  15עמודים לדקה  ISOבשחור ) ;(A4עד  8עמודים לדקה  ISOבצבע )(A4

עד  600 x 1,200 dpiשחור; רזולוציה של עד  4,800 x 1,200 dpiממוטבת בצבע )בעת
הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של  HPוקלט של (1,200 dpi
הזרקת דיו תרמית של HP

שולי הדפסה :עליונים 3.3 :מ"מ; תחתונים 3.3 :מ"מ; שמאליים 3.3 :מ"מ; ימניים 3.3 :מ"מ;
אזור הדפסה מרבי 482.6 x 330 :מ"מ

חומרים מתכלים

 HP PCL 3 ;HP PCL 3 GUIמשופר

הדפסה ללא שוליים :כן )עד לגודל (A3+

מספר מחסניות הדפסה

) 4אחת מכל צבע  -שחור ,ציאן ,מגנטה ,צהוב(

מחזור הדפסה חודשי

עד  12,000עמודים ) ;(A4כמות הדפים המומלצת בחודש 200 :עד 800

מהירות המעבד

500 MHz

יכולת הדפסה ניידת

תכולת האריזה

מערכות הפעלה תואמות

™ ;HP ePrint; Apple AirPrintמאושר על-ידי ™ ;Mopriaהדפסת 'אלחוט ישיר'

 :G3J47Aמדפסת  HP OfficeJet 7510 All-in-Oneלהדפסה בפורמט רחב; מחסנית דיו
שחור  HP 932למדפסות ) Officejetכ 400-עמודים(; מחסנית דיו ציאן  HP 933למדפסות
 ;Officejetמחסנית דיו מגנטה  HP 933למדפסות  ;Officejetמחסנית דיו צהוב HP 933
למדפסות  :Officejetתפוקה מורכבת )כ -330עמודים(; מדריך תחילת העבודה; פוסטר מאויר
אחד ,כבל מתח; ספק מתח; תקליטור תוכנה; חוט טלפון.
 CN053AEמחסנית דיו מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה  HP 932XLכ -1,000עמודים
 CN054AEמחסנית דיו מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה  HP 933XLכ -825עמודים
 CN055AEמחסנית דיו מקורית במגנטה בעלת תפוקה גבוהה  HP 933XLכ -825עמודים
 CN056AEמחסנית דיו מקורית בצהוב בעלת תפוקה גבוהה  HP 933XLכ -825עמודים
 CN057AEמחסנית דיו מקורית בשחור  HP 932כ -400עמודים

 32) Windows 10סיביות 64/סיביות( 32) Windows 8.1 ,סיביות 64/סיביות(,
 32) Windows 8סיביות 64/סיביות( 32) Windows 7 ,סיביות 64/סיביות(Windows ,
 32) Vistaסיביות 64/סיביות(;  v10.9 ,Mac OS X v10.8או ) Linux ;v10.10לקבלת מידע
נוסף ,בקר בכתובת (http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html

דרישות מערכת מזעריות

יכולות רשת

כן ,באמצעות  Ethernetמובנה ,רשת  802.11b/g/nאלחוטית

תוכנה כלולה

 :7 ,8 ,8.1 ,Windows: Windows 10מעבד  1 GHzשל  32סיביות ) (x86או  64סיביות
) ,(x64שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ,Internet Explorer ,2 GBכונן  DVD/CD-ROMאו
אינטרנט :USB; Windows Vista ,מעבד  800 MHzשל  32סיביות ) (x86או  64סיביות
) ,(x64שטח דיסק פנוי בנפח  ,Internet Explorer 8 ,2 GBכונן  DVD/CD-ROMאו
אינטרנט v10.9 ,USB; Mac OS X v10.8 ,או  :v10.10שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של 1
 ,GBאינטרנט) USB; Linux ,למידע נוסף ,בקר באתר
(http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
 Mac: Mac OS Xגרסאות  v10.9 ,v10.8או  :v10.10שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של 1
 ,GBאינטרנטUSB ,

הגדרות מעתיק

גודל חומר ההדפסה כולל  15 x 10ס"מ ;A4,A3 ,מספר עותקים מרבי :עד  99עותקים;
רזולוציית העתקה :עד  ;600 x 1,200 dpiרזולוציית העתקה ,טקסט וגרפיקה צבעוניים:
רזולוציה של עד  4,800 x 1,200 dpiממוטבת בצבע )בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות
צילום נבחרים של  HPוקלט של  ;(1,200 dpiשינוי גודל של מכונת צילום 25% :עד 400%

ממדי המדפסת )ר  xע  xג(

מזערי 366 x 483 x 613 :מ"מ; מקסימום 287 x 725 x 613 :מ"מ )עם דלת הפינוי ומגש
הפלט פתוחים עד הסוף(

משקל המדפסת

 13.02ק"ג

חיישן נייר אוטומטי

תצוגה

תמיכה בריבוי משימות

יכולת אלחוט
קישוריות
זיכרון

כן

תצוגת ) LCDצבעונית( בגודל  6.73ס"מ )" (2.65עם פונקציית מסך מגע IR
כן

כן Wi-Fi 802.11b/g/n ,מובנה

סטנדרט יציאת  ;Hi-Speed USB 2.0יציאת אתרנט; יציאת רשת  802.11b/g/nאלחוטית;
יציאת  ;USB Hostיציאת פקס RJ-11
סטנדרט  ;256 MBמקסימום 256 MB

ממדי חבילה )(W x D x H

מהירות העתקה

עד  9עותקים לדקה  ISOבשחור ) ,(A4עד  6עותקים לדקה  ISOבצבע )(A4

תבנית קובץ לסריקה

סוגי קבצים לסריקה הנתמכים על-ידי התוכנה,(.pdf) PDF ,(.jpg) JPEG ,(.bmp) Bitmap :
 PDF ,(.rtf) Rich Text ,(.png) PNGשניתן לערוך בו חיפוש ) ,(.pdfטקסט )(.tif) TIFF ,(.txt

אזור לסריקה

גודל מדיה מקסימלי 216 x 356 :מ"מ; אזור ניתן להדפסה ) :(ADFגודל מדיה מינימלי127 :
 178 xמ"מ; גודל מדיה מקסימלי 356 :מ"מ  216 xמ"מ מזין מסמכים אוטומטי

מתח

סטנדרט :סריקה לכונן נייד/מחשב

אישורים

מפרטי פקס

זיכרון פקס :עד  100עמודים; רזולוציית פקס :סטנדרט ;203 x 98 dpi :משובח203 x 196 :
 256 ,dpiרמות אפור; חיוג מיידי :עד  100מספרים; שידור ,מספר מרבי של מיקומים48 :
מיקומים; מהירות פקס 4 :שניות לעמוד

מדינת מקור

גדלי מדיה

נתמך  /נתמכת ) ;A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JISמעטפה ) ;(C5, C6, DL ,A2כרטיסיות
 A4; 9 x 13ס"מ;  18 x 13ס"מ

מפרטי סורק

סוג סורק :משטח הסורק ,מזין מסמכים אוטומטי ) ;(ADFטכנולוגיית סריקה ;CIS :מצבי קלט
לסריקה :סריקה ,העתקה ושליחה/קבלה של פקסים בלוח הקדמי ,תוכנת ,HPשרת אינטרנט
משובץ ) ;(EWSגרסת  :Twainגרסה  ;1.9גודל סריקה מרבי )משטח סריקהADF): 216 x ,
 356מ"מ; רזולוציית סריקה אופטית :עד 1,200 dpi

מהירות סריקה

עד  2.0תמונות לדקה )ממשטח המדפסת(; עד  1.35תמונות לדקה )(ADF) (A4

עומק סיביות /רמות גוני אפור

24-bit/ 256

שליחה דיגיטלית
פקס

כן ,צבע ,עד 33.6 kbps

סוגי מדיה

נייר רגיל ,ניירות צילום של  ,HPנייר מט של  HPלחוברות או לשימוש מקצועי ,נייר מט של
 HPלמצגות ,נייר מבריק של  HPלחוברות או לשימוש מקצועי ,ניירות צילום אחרים להדפסה
בהזרקת דיו ,נייר מט אחר להדפסה בהזרקת דיו ניירות ,ניירות מבריקים אחרים להדפסה
בהזרקת דיו ,נייר רגיל עבה

טיפול בנייר

קיבולת הזנה :עד  250גיליונות; עד  30מעטפות; עד  80כרטיסים כרטיסיות; עד 60
גיליונות נייר צילום
קיבולת פלט :עד  75גיליונות ,עד  10מעטפות
מקסימום :עד  75גיליונות
הדפסה דו-צדדית :ידנית
מזין מסמכים אוטומטי :סטנדרט 35 ,גיליונות

משקל נייר

משקל חבילה

תוכנת המדפסת של  ,HP Update,Google Toolbar ,HPרכישת חומרים מתכלים
באינטרנטHP Photo Creations ,

 406 x 502 x 704מ"מ
 16.55ק"ג

סביבת הפעלה

טמפרטורה 5 :עד  ,40ºCלחות 20% :עד  80%לחות יחסית

אקוסטיקה

פליטות הספק אקוסטיות :רמות לחץ אקוסטי) 56 dB(A) :הדפסת טיוטה מהירה בשחור(; 57
)) dB(Aהדפסת טיוטה מהירה בצבע(; )) 54 dB(Aהדפסה רגילה בשחור(; )) 52 dB(Aהדפסה
רגילה בצבע(; )) 52 dB(Aהעתקה רגילה באמצעות ) 52 dB(A) ;(ADFהעתקה רגילה ממשטח
המדפסת(

אחסון

אחריות

שירות ותמיכה

טמפרטורה -40 :עד  60°צלזיוס ,לחות :לחות יחסית מרבית של  90%לא בפעולה

דרישות :מתח כניסה 100 :עד  240וולט  50/60 ,(+/- 10%) ACהרץ ) +/- 3הרץ(
צריכה 27.7 :וואט )הדפסה(;  20.87וואט )העתקה(;  4.57וואט )מצב מוכן(;  1.89וואט
)שינה(;  0.31וואט )כיבוי ידני(;  0.31וואט )כיבוי אוטומטי(
סוג מקור מתח :ספק מתח אוניברסלי חיצוני

;EN 61000-3-2:2006 ;EN 55024:2010 ;CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Class B
EN 61000-3-3:2008
מאושר על-ידי  :ENERGY STARכן
מיוצר בסין

אחריות סטנדרטית מוגבלת של  HPעל חומרה למשך שנה אחת .אחריות מוגבלת לחומרה
של  HPלתקופה של שלוש שנים לאחר הרישום בתוך  60יום מהרכישה )ראה
 .(www.hp.com/eu/3yearwarrantyאפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם
למוצר ,למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.

 UG279Eשנים אחריות על בסיס החזרה למשווק; UH583Eשנים אחריות על בסיס החזרה
למשווק

נתמך  /נתמכת 34 :עד  250ג'/מ"ר; מזין מסמכים אוטומטי 60 :עד  90ג'/מ"ר; מומלץ60 :
עד  105ג'/מ"ר

הערות שוליים

1ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה[2] ;.נדרשים נקודת גישה אלחוטית וחיבור אינטרנט למדפסת .קבלת השירותים עשויה להיות מותנית בהרשמה בכתובת  .hpconnected.comהזמינות משתנה בהתאם למדינה/אזור ,לשפה ולהסכמים;.
][3נדרשים נקודת גישה אלחוטית וחיבור אינטרנט למדפסת .קבלת שירותים מותנית בהרשמה .זמינות היישומים משתנה בהתאם למדינה/אזור ,לשפה ולהסכמים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת http://www.hpconnected.com.; 4לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של
התקן נייד ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר' .הדפסה מרחוק מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת  HPבעלת חיבור לאינטרנט .לקבלת פרטים על אופן ההדפסה ,ולתשובה לשאלה אם נדרשת אפליקציה ,בקר באתר http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5לפני
ההדפסה ,יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת ה Wi-Fi-של מדפסת משולבת או מדפסת רגילה התומכת ב'אלחוט ישיר' .בהתאם לדגם ההתקן הנייד ,ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן .ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה במדפסת
המשולבת או במדפסת .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6לשימוש בהתקנים ניידים דרושים נקודת גישה אלחוטית וחיבור לאינטרנט .תואם ל iPhone® 4-ואילך iPad® ,מדור רביעי iPod® ,iPad Air® ,iPad mini™ ,מדור
חמישי המשתמשים ב iOS 7-ואילך והתקנים ניידים המשתמשים ב Android™ 4.0.3-ואילך .המאפיינים הניתנים לשליטה עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של ההתקן הנייד .לצורך שליטה בסריקה/העתקה ,ההתקן הנייד והמדפסת חייבים להיות מחוברים לאותה
רשת אלחוטית או באמצעות חיבור אלחוטי ישיר למדפסת .עבור סריקה ניידת ,מצלמת ההתקן דורשת  5מגה-פיקסלים ומעלה עם יכולת מיקוד אוטומטי7 ;.חישוב החיסכון באנרגיה נעשה מתוך הנחה שההתקן מתוכנן להישאר במצב כבוי במשך  12שעות במהלך השבוע ובמשך
 48שעות במהלך סוף השבוע .שימוש חסכוני באנרגיה בהשוואה למודל שימוש יומי אופייני ,המניח שההתקן נותר במצב 'כבוי' למשך הלילה ובסוף השבוע.
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