Adatlap

HP OfficeJet 7510 széles
formátumú All-in-One
nyomtató
Minden benne van, amivel kitűnhet a tömegből
Vállalkozása kitűnhet a lenyűgöző,
széles formátumú színes
nyomatokkal, amelyeket kedvező
áron készíthet. Számos eszközzel
növelheti a termelékenységet és
tarthatja lendületben vállalkozását.
Professzionális minőségű
marketinganyagokat készíthet –
közvetlenül az irodában.

Minden, amire szüksége lehet – a lehető leggyorsabban
● Beolvashat, másolhat és faxolhat egyetlen eszközről, és számos méretben nyomtathat

– szinte minden üzleti igény kielégítéséhez.

● A beépített Ethernet- és vezeték nélküli képességekkel egyszerűen érhet el, nyomtathat

és oszthat meg forrásokat.1

Főbb jellemzők

● Beolvashat USB-meghajtóra, számítógépre és e-mailbe, valamint faxolhat a

számítógépre a gyors és egyszerű eléréshez.2

● Nyomtatási sebesség: Akár 15 oldal/perc
ISO fekete (A4); Akár 8 oldal/perc ISO színes
(A4)

● A könnyen hozzáférhető USB-portnak köszönhetően közvetlenül nyomtathat egy

● Csatlakoztathatóság: 1 szabványos nagy
sebességű USB 2.0; 1 Ethernet; 1 vezeték
nélküli 802.11b/g/n; 1 USB-gazdaport; 1
RJ-11 fax

Professzionális minőségű nyomtatás kedvező áron

● Kijelző: 6,73 cm (2,65") képátlójú LCD
infravörös érintési funkcióval
● Faxfunkció: Igen

memóriaeszközről vagy beolvashat arra.

● Az alacsony költségű nyomtatással vállalkozása költséghatékonyabb lehet – a

fényképektől a szegély nélküli marketinganyagokig.

● Az eredeti HP különálló tintapatronokkal nem kell aggódnia a tintapazarlás miatt.
● Lézerminőségű fekete szövegek, lenyűgöző színes grafikák és fényképek – az irodában.
● A széles formátumú all-in-one készülékkel professzionális minőségű, szegély nélküli

szórólapokat, brosúrákat és más anyagokat készíthet.

Hatékonyabb munkavégzés
● A 6,73 cm-es (2,65 hüvelykes) képátlójú érintőképernyőn néhány koppintással és

pöccintéssel időkímélő beépített üzleti alkalmazásokhoz férhet hozzá.3

● Könnyedén nyomtathat mobileszközéről, és út közben is elérhető lehet – hálózati

hozzáférés nélkül.4,5

● Az ingyenes HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazással út közben is kezelheti

nyomtatási feladatait, és beolvashat dokumentumokat.6

● Egyszerűen beolvashat személyigazolványokat és más kétoldalas dokumentumokat

egyetlen oldalra.

Energia-, papír- és időmegtakarítás.
● Beállíthatja nyomtatóját, hogy bekapcsoljon, amikor szükség van rá, és ki, amikor már

nincs – akár 40% energiát is megtakaríthat.7

● A faxok elektronikus megtekintését és tárolását lehetővé tévő digitálisfax-képességek

révén takarékoskodhat az erőforrásokkal.

HP OfficeJet 7510 széles formátumú All-in-One nyomtató

Műszaki specifikáció
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Nyomtatási sebesség

Akár 15 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 8 oldal percenként ISO színes
(A4)

A doboz tartalma

G3J47A: HP OfficeJet 7510 széles formátumú All-in-One nyomtató; HP 932
fekete Officejet tintapatron (~ 400 oldal); HP 933 ciánkék Officejet tintapatron;
HP 933 bíbor Officejet tintapatron; HP 933 sárga Officejet tintapatron:
kompozit kapacitás (kb. 330 oldal); Első lépések útmutató; Rajzos poszter,
tápkábel; Tápellátás; Szoftver CD; Telefonkábel

Nyomtatási felbontás

Legfeljebb 600 x 1200 dpi Fekete; Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi
számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi
bemeneti felbontás esetén

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Kellékek

CN053AE HP 932XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~1000 oldal
CN054AE HP 933XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron ~825 oldal
CN055AE HP 933XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~825 oldal
CN056AE HP 933XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~825 oldal
CN057AE HP 932 fekete eredeti tintapatron ~400 oldal

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 3,3 mm; Alsó: 3,3 mm; Bal: 3,3 mm; Jobb: 3,3 mm;
Maximális nyomtatási terület: 330 x 482,6 mm

Nyomtatónyelvek

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 továbbfejlesztett

Nyomtatási képességek

Keret nélküli nyomtatás: Igen (akár A3+)

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 10 (32 bites/64 bites), Windows 8.1 (32 bites/64 bites), Windows 8
(32 bites/64 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites), Windows Vista (32 bites/64
bites); Mac OS X v10.8, v10.9 vagy v10.10; Linux (további információk:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Nyomtatópatronok száma

4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen
nyomtatás

Havi terhelhetőség

Akár 12 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 200–800

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 1 GHz-es 32
bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad lemezterület, Internet
Explorer, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB; Windows Vista:
800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad
lemezterület, Internet Explorer 8, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 vagy v10.10: 1 GB szabad
merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB; Linux (További információ:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 vagy v10.10: 1 GB szabad merevlemez-terület,
internet, USB

Automatikus papírérzékelő

Igen

Processzorsebesség

500 MHz

Képernyő

6,73 cm (2,65 hüvelykes) LCD képernyő (színes) infravörös érintőképernyő
funkcióval

Párhuzamos feladat-végrehajtás
támogatott

Igen

Vezeték nélküli használat
Csatlakoztathatóság

Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n

Szoftver mellékelve

Alapkiépítés 1 nagy sebességű USB 2.0; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli
802.11b/g/n; 1 USB-gazdaport; 1 RJ-11 fax

HP nyomtatószoftver, Google Eszköztár, HP Update, Kellékek vásárlása online,
HP Photo Creations

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

Hálózati jellemzők

Igen, beépített Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g/n

Legalább: 613 x 483 x 366 mm; maximum: 613 x 725 x 287 mm (tisztításkor
és teljesen kihúzott többcélú tálcával)

Memória

Alapkiépítés 256 MB; maximum 256 MB

Másoló beállítások

Hordozóméretek: 10 x 15 cm, A4, A3; Másolatok maximális száma: Legfeljebb
99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 x 1200 dpi; Másolási felbontás,
színes szöveg és grafika: Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről
való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás
esetén; Átméretezés fénymásolással: 25–400%

Csomagolási méretek (szé x mé x ma)

704 x 502 x 406 mm

Nyomtató tömege

13,02 kg

Csomagolási súly

16,55 kg

Működési környezet

Hőmérséklet: 5–40ºC, Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom

Adattárolás

Hőmérséklet: -40–60ºC, Páratartalom: Max. 90% relatív páratart. üzemen kívül

Hang

Zajkibocsátás: Kisugárzott hangnyomás: 56 dB(A) (gyors fekete
vázlatnyomtatás); 57 dB(A) (gyors színes vázlatnyomtatás); 54 dB(A) (normál
fekete nyomtatás); 52 dB(A) (normál színes nyomtatás); 52 dB(A) (normál
automatikus lapadagolós másolás); 52 dB(A) (normál síkágyas másolás)

Áramellátás

követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
anyagszükséglet: 27,7 watt (nyomtatás), 20,87 watt (másolás), 4,57 watt
(készenlét), 1,89 watt (alvó állapotban), 0,31 watt (kézi kikapcsolás), 0,31 watt
(automatikus kikapcsolás)
áramellátás típusa: Univerzális külső tápegység

Minősítések

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 B osztály; EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008
ENERGY STAR minősítés: Igen

Gyártó ország

Készült Kínában

Jótállás

Normál, egyéves korlátozott HP hardverjótállás. Három éves korlátozott HP
hardverjótállás a vásárlást követő 60 napon belül történő regisztráció után
(lásd: www.hp.com/eu/3yearwarranty). A jótállási és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően
változnak.

Szolgáltatások és támogatás

UG076E HP 3 éves Care Pack következő napi csereszolgáltatással OfficeJet Pro
nyomtatóhoz
UG199E – HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással OfficeJet Pro
nyomtatóhoz
(UG076E: csak Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália,
Spanyolország, Svédország, Svájc, az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság,
Görögország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, UG199E: minden
EMEA-országban)

Másolás sebessége

Akár 9 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 6 másolat percenként színes
ISO (A4)

Lapolvasó műszaki adatai

A lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási
technológia: CIS; Lapolvasási bevitel: Előlapi lapolvasás, másolás, faxolás, HP
Software, beágyazott webszerver; Twain verziószáma: 1.9-es verzió;
Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm;
Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi

Beolvasási fájlformátum

Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt),
TIFF (.tif)

Beolvasás sebessége

Akár 2,0 hüvelyk/s (síkágyas); Akár 1,35 hüvelyk/s (ADF) (A4)

Olvasható terület

legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm; Beolvasási terület (lapadagoló):
legkisebb hordozóméret: 127 x 178 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 mm
x 356 mm Automatikus lapadagoló

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek

24 bites/ 256

digitális küldés

Alapkiépítés: Beolvasás USB-meghajtóra/számítógépre

Fax

Igen, színes, Max. 33,6 kbit/s

Faxolási jellemzők

Faxmemória: Max. 100 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom:
203 x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; gyorstárcsázás: Legfeljebb 100 szám;
Küldés több címzettnek, maximális helyek száma: 48 hely; fax sebesség: 4
mp/oldal

Papírtípusok

Sima papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális
papír, HP matt bemutatópapír, HP fényes prospektuspapír vagy professzionális
papír, egyéb tintasugaras fotópapírok, egyéb matt tintasugaras papírok, egyéb
fényes tintasugaras papírok, vastag sima papír

Papírméretek

támogatva A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Boríték (A2, C5, C6, DL); A4
kartotéklap; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Hordozók kezelése

Bemeneti kapacitás: Akár 250 lap; Akár 30 Boríték; Akár 80 kártya Kártyák;
Akár 60 lap fényképpapír
Kimeneti kapacitás: Akár 75 lap, Legfeljebb 10 boríték
maximum: Akár 75 lap
Kétoldalas nyomtatás: Kézi
Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos

Papír tömege

Támogatva: 34–250 g/m²; Automatikus lapadagoló: 60–90 g/m²; Ajánlott:
60–105 g/m²

Lábjegyzetek

1A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság.; 2Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek a hpconnected.com

webhelyen. Az elérhetőség országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő.; 3Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként,
nyelvenként és szerződésenként eltérő. További információkért látogasson el a http://www.hpconnected.com webhelyre.; 4Helyi nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra
van szükség. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP nyomtatóval. A nyomtatás módjával kapcsolatos részletekért – a szükséges alkalmazásokat is beleértve – lásd: http://www.hp.com/go/mobileprinting.;
5Nyomtatás előtt a mobileszközt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózatához kell csatlakoztatni. A mobileszköztől függően szükség lehet további alkalmazásra vagy
illesztőprogramra. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6A mobileszközhöz vezeték nélküli
hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. Kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, az iPad® 4. generációs, és az iOS 7 vagy újabb rendszert használó iPad mini™, iPad Air® és iPod® 5G készülékekkel és az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó
mobileszközökkel. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobileszköz operációs rendszerétől függően. Beolvasáskor/másoláskor a mobileszköznek ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton kell lennie, vagy vezeték nélküli közvetlen kapcsolat szükséges a
nyomtatóhoz. A mobileszközzel való beolvasáshoz legalább 5 megapixeles felbontású, autófókusszal rendelkező kamera szükséges az eszközön.; 7Az energiamegtakarítási számításokhoz feltételezték, hogy a készülék hétköznapokon 12 órán át, hétvégenként
pedig 48 órán át van kikapcsolva. A csökkentett energiafelhasználás a jellemző napi használattal van összehasonlítva, és feltételezi, hogy éjszakánként és hétvégenként ki vannak kapcsolva az eszközök.

http://www.hp.com/hu
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