Datasheet

HP OfficeJet 7510
breedformaat All-in-One
printer
Alles wat uw bedrijf nodig heeft om een goede indruk achter
te laten
Zorg dat uw bedrijf opvalt met
schitterende grootformaat
kleurenprints voor een betaalbare
prijs. Werk productiever en help uw
bedrijf vooruit met handige
productiviteitstools. Maak
professioneel marketingmateriaal
in uw eigen kantoor.
Maak alles wat u nodig heeft in recordtijd
● Scan, kopieer en fax met één apparaat en druk af op verschillende formaten, voor bijna

alle toepassingen.

● Benader en deel resources op het netwerk en druk af via Ethernet en het draadloze

netwerk.1

Voornaamste kenmerken

● Scan naar uw USB-drive, pc en e-mail en fax naar uw pc om snel en gemakkelijk over

documenten te beschikken.2

● Printsnelheid: Tot 15 ppm in zwart, ISO
(A4); Tot 8 ppm in kleur, ISO (A4)

● Ga naar de printer en druk af of scan vanaf een geheugenstick in de handige USB-poort.

● Interface mogelijkheden: Standaard 1
Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless
802.11b/g/n; 1 USB-host; 1 RJ-11 fax

Betaalbare afdrukken van professionele kwaliteit

● Scherm: 6,73-cm (2,65-inch) LCD met
IR-touchfunctie

● Met losse originele HP inktcartridges hoeft u nooit bruikbare inkt weg te gooien.

● Faxfunctionaliteit: Ja

● Verlaag de kosten voor uw bedrijf door alles voordelig af te drukken, van foto's tot

randloos marketingmateriaal.

● Print zwarte tekst van laserkwaliteit en schitterende kleurenafbeeldingen en foto's.
● Maak professionele randloze flyers, brochures en meer op uw grootformaat All-in-One.

Doe meer in minder tijd
● Tik en swipe op het 6,73-cm (2,65-inch) touchscreen om tijdbesparende, ingebouwde

business apps te selecteren.3

● Druk gemakkelijk af vanaf mobiele apparaten en houd onderweg verbinding – ook

zonder het netwerk op te gaan.4,5

● Voer onderweg afdruk- en scantaken uit met de gratis HP All-in-One Printer Remote

mobiele app.6

● Scan in een handomdraai ID-kaarten en andere dubbelzijdige documenten op één

pagina.

Bespaar stroom. Bespaar papier. Bespaar tijd.
● Bespaar tot 40% op stroom door in te stellen dat de printer inschakelt als dat nodig is en

uitschakelt als hij niet wordt gebruikt.7

● Wees zuinig met grondstoffen en gebruik digitale faxfunctionaliteit waarmee u faxen

elektronisch kunt bekijken en opslaan.

HP OfficeJet 7510 breedformaat All-in-One printer

Technische specificaties
Functies

Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen

Printsnelheid

Tot 15 ppm ISO zwart (A4); Tot 8 ppm ISO kleur (A4)

Printresolutie

Tot 600 x 1200 dpi Zwart; Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op
geselecteerd HP fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer)

Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Printgebied

Printmarges: Boven: 3,3 mm; Onder: 3,3 mm; Links: 3,3 mm; Rechts: 3,3 mm;
Maximaal bedrukbaar gebied: 330 x 482,6 mm

Printertalen

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 enhanced

Printmogelijkheden

Printen zonder witranden: Ja (tot A3+)

Aantal printcartridges

4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)

Mobiele printcapaciteit

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing

Maandelijks printvolume

12.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 200 tot 800

Automatische papierherkenning

Ja

Processorsnelheid

500 MHz

Scherm

6,73-cm (2,65-inch) LCD (kleur) met IR-touchscreenfunctie

Multitasking wordt ondersteund

Ja

Draadloze mogelijkheden

Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n

Interfacemogelijkheden

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

Netwerkmogelijkheden

Ja, via ingebouwd Ethernet, Wireless 802.11b/g/n

Geheugen

Standaard 256 MB; maximum 256 MB

Kopieerinstellingen

Mediaformaten: 10 x 15 cm, A4, A3; Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën;
Kopieerresolutie: Tot 600 x 1200 dpi; Kopieerresolutie, tekst en afbeeldingen in
kleur: Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op geselecteerd HP
fotopapier bij printen vanaf een computer en 1200 dpi invoer); Kopieën
vergroten/verkleinen: 25 tot 400%

Kopieersnelheid

9 kpm zwart ISO (A4), 6 kpm kleur ISO (A4)

Scannerspecificaties

Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CIS;
Invoermodi voor scannen: Scannen, kopiëren, faxen via het voorpaneel, HP
software, EWS; Twain-versie: Versie 1.9; Maximum scanformaat (flatbed, ADF):
216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi

Bestandsformaat voor scannen

Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf),
Tekst (.txt), TIFF (.tif)

Scansnelheid

Tot 2 ips (flatbed); Tot 1,35 ips (documentinvoer/) (A4)

Te scannen oppervlak

maximum mediaformaat: 216 x 356 mm; Scangebied (documentinvoer):
minimum mediaformaat: 127 x 178 mm; maximum mediaformaat: 216 x 356
mm Automatische documentinvoer

Bitdiepte/ grijstinten

24-bits/ 256

digitale verzending

Standaard: Scannen naar USB-stick/pc

Faxen

Ja, kleur, Tot 33.6 kbps

Faxspecificaties

Faxgeheugen: 100 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x
196 dpi, 256 grijstinten; snelkiezen: 100 nummers; Broadcasting, max aantal
bestemmingen: 48 bestemmingen; faxsnelheid: 4 seconden per pag

Mediatypen

Normaal papier, HP fotopapier, HP mat brochurepapier of Professional Paper,
HP mat presentatiepapier, HP glanzend brochurepapier of Professional Paper,
ander inkjet fotopapier, ander mat inkjetpapier, ander glanzend inkjetpapier, dik
normaal papier

Mediaformaten

ondersteund A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Envelop (A2, C5, C6, DL);
Systeemkaart A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Mediaverwerking

Invoercapaciteit: 250 vel; Maximaal 30 Enveloppen; Tot 80 kaarten Kaarten; Tot
60 vel fotopapier
Uitvoercapaciteit: Tot 75 vel, Tot 10 enveloppen
maximum: Tot 75 vel
Dubbelzijdig printen: Handmatig
Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel

Papiergewicht

Ondersteund: 34 tot 250 gr/m²; Automatische documentinvoer: 60 tot 90
gr/m²; Aanbevolen: 60 tot 105 gr/m²

Inhoud van de doos

G3J47A: HP OfficeJet 7510 breedformaat All-in-One printer; HP 932 zwarte
OfficeJet inktcartridge (ca 400 pagina's); HP 933 cyaan OfficeJet inktcartridge;
HP 933 magenta OfficeJet inktcartridge; HP 933 gele OfficeJet inktcartridge:
gezamenlijke opbrengst (ca 330 pagina's); Getting started-gids; Poster zonder
tekst, netsnoer; Voedingsmodule; Cd met SW; Telefoonsnoer

Supplies

CN053AE HP 932XL originele high-capacity zwarte inktcartridge ca 1000
pagina's
CN054AE HP 933XL originele high-capacity cyaan inktcartridge ca. 825 pagina's
CN055AE HP 933XL originele high-capacity magenta inktcartridge ca. 825
pagina's
CN056AE HP 933XL originele high-capacity gele inktcartridge ca. 825 pagina's
CN057AE HP 932 originele zwarte inktcartridge ca. 400 pagina's

Compatibele besturingssystemen

Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8.1 (32-bits/64-bits), Windows 8
(32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista
(32-bits/64-bits); Mac OS X v10.8, v10.9 of v10.10; Linux (kijk voor meer
informatie op http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64)
processor, 2 GB vrije schijfruimte, Internet Explorer, cd-rom/dvd-drive of
internet, USB; Windows Vista: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64)
processor, 2 GB vrije schijfruimte, Internet Explorer 8, cd-rom/dvd-drive of
internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 of v10.10: 1 GB vrije schijfruimte, internet,
USB; Linux (kijk voor meer informatie op
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 of v10.10: 1 GB vrije schijfruimte, internet, USB

Inbegrepen software

HP printersoftware, Google Toolbar, HP Update, online supplies kopen, HP
Photo Creations

Afmetingen printer (B x D x H)

Minimum: 613 x 483 x 366 mm; maximum: 613 x 725 x 287 mm (reinigingsen OP-lade uitgeschoven)

Afmetingen verpakking (B x D x H)

704 x 502 x 406 mm

Gewicht printer

13,02 kg

Gewicht verpakking

16,55 kg

Omgevingscondities

Temperatuur: 5 tot 40 ºC, Luchtvochtigheid: 20% tot 80% rel

Gegevensopslag

Temperatuur: -40 tot 60 ºC, Luchtvochtigheid: Maximum 90% rel bij opslag

Geluid

Geluidskrachtemissie: Geluidsdruk: 56 dB(A) (afdrukken, zwart, concept); 57
dB(A) (afdrukken, kleur, concept); 54 dB(A) (afdrukken, zwart, standaard); 52
dB(A) (afdrukken, kleur, standaard); 52 dB(A) (kopiëren, standaard, invoer); 52
dB(A) (kopiëren, standaard, flatbed)

Voeding

vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
verbruik: 27,7 Watt (tijdens printen); 20,87 Watt (tijdens kopiëren); 4,57 Watt
(standby); 1,89 Watt (slaapstand); 0,31 Watt (handmatig uit); 0,31 Watt (auto
uit)
type voeding: Universele externe voedingsmodule

Certificaten

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

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Garantie

Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Drie jaar HP hardwaregarantie na
registratie binnen 60 dagen na aankoop (zie www.hp.com/eu/3yearwarranty).
Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke
vereisten.

Service en support

UG076E HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende dag voor OfficeJet
Pro printers
UG199E HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor OfficeJet Pro
printers
(UG076E: alleen in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije en het Verenigd
Koninkrijk UG199E: alle landen van EMEA)

Voetnoten

1De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.; 2U hebt een draadloos access point en een internetverbinding met de printer nodig. Registratie op hpconnected.com kan voor servicelevering vereist zijn. Niet

in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar.; 3U hebt een draadloos access point en een internetverbinding met de printer nodig. Voor service dient u zich aan te melden. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten
beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hpconnected.com.; 4Om lokaal af te drukken moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. Voor remote printen hebt
u een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Kijk voor informatie over hoe u moet afdrukken en of een app vereist is op http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Om af te drukken moet het device verbonden zijn met een MFP of printer op het
Wi-Fi-netwerk die Wireless Direct afdrukken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer
informatie op http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Voor mobiel printen hebt u een draadloos access point en een internetverbinding nodig. Compatibel met iPhone® 4 en later, iPad® 4e gen, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G met iOS 7 of later en mobiele
devices met Android™ 4.0.3 of later. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Om te scannen/kopiëren moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de
printer nodig. Voor mobiel scannen is een camera met 5 megapixel of meer en automatische scherpstelling vereist.; 7De energiebesparingsberekening gaat ervan uit dat het apparaat 12 uur per weekdag en 48 uur per weekeinde uitgeschakeld is. Lager
stroomverbruik in vergelijking met een gemiddeld dagelijks gebruik, waarbij apparaten 's nachts en in het weekend 'uit' staan.

http://www.hp.com/nl
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