Dataark

HP OfficeJet 7510 bredformat
All-in-One-skriver
Alt bedriften trenger for å imponere
Bidra til at bedriften skiller seg ut
gjennom imponerende
fargeutskrifter i bredformat til en
fornuftig pris. Få opp
produktiviteten og hold bedriften i
gang med et bredt spekter av
verktøy. Lag profesjonelt
markedsføringsmateriell uten å
forlate kontoret.

Få det du trenger – så fort du trenger det
● Skanning, kopiering og faks fra én enhet, samt utskrift i et bredt utvalg av størrelser –

for praktisk talt alle behov bedriften kan ha.

● Få tilgang til, skriv ut og del ressurser enkelt med innebygget støtte for Ethernet og

trådløst nettverk.1

Hovedpunkter
● Utskriftshastighet: Opptil 15 spm ISO svart
(A4); Opptil 8 spm ISO farger (A4)

● Skann til USB-stasjon, PC og e-post og faks til en PC for rask og enkel tilgang.2
● Gå bort og skriv ut eller skann direkte fra en minneenhet via den lett tilgjengelige

USB-porten.

● Tilkobling: Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1
Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 1
USB-vert; 1 RJ-11 faks

Rimelig utskrift i profesjonell kvalitet

● Display: 6,73 cm (2,65") LCD med
IR-touchfunksjon

● Sørg for at du aldri kaster bort brukbart blekk, med HPs originale separate

● Faksfunksjon: Ja

● Pålitelig svart tekst i laserkvalitet og imponerende fargegrafikk og fotografier – direkte

● Bidra til innsparing for bedriften ved rimelig utskrift – fra bilder til

markedsføringsmateriale uten kanter.
blekkpatroner.
på kontoret.

● Lag profesjonelle flygeblad uten kanter, brosjyrer og mer – direkte fra

multifunksjonsskriveren i bredformat.

Få mer gjort på mindre tid
● Få tilgang til tidsbesparende, innebygde forretningsapper – bare trykk og sveip på den

6,73 cm (2,62") store berøringsskjermen.3

● Du kan enkelt skrive ut fra din mobile enhet og være tilkoblet på farten – selv uten

tilgang til et nettverk.4,5

● Administrer utskriftsoppgaver og skann på farten med den gratis mobilappen HP

All-in-One Printer Remote.6

● Skann enkelt ID-kort og andre tosidige dokumenter over på én side.

Spar strøm. Spar papir. Spar tid.
● Still skriveren til å slå seg på når du trenger den og av når du ikke gjør det – spar opptil

40 prosent på strøm.7

● Spar ressurser med digital faks-funksjonalitet som gjør det mulig å vise og lagre fakser

elektronisk.

HP OfficeJet 7510 bredformat All-in-One-skriver

Tekniske data
Funksjoner

Skriv ut, kopier, skann, faks

Utskriftshastighet

Opptil 15 spm ISO svart (A4); Opptil 8 spm ISO farger (A4)

Utskriftsoppløsning

Opptil 600 x 1200 dpi Svart; Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi i farger (ved
utskrift fra en datamaskin på utvalgt HP-fotopapir og 1200 inngående dpi)

Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 3,3 mm; Bunn: 3,3 mm; Venstre: 3,3 mm; Høyre: 3,3
mm; Maksimalt utskriftsområde: 330 x 482,6 mm

Utskriftsspråk

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 forbedret

Utskriftsmuligheter

Utskrift uten kanter: Ja (opp til A3+)

Patron-/kassettnummer

4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)

Mobil utskriftsfunksjon

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløst direkte-utskrift

Månedlig kapasitet

Opptil 12 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 800

Automatisk papirsensor

Ja

Prosessorhastighet

500 MHz

Skjerm

6,73 cm (2,65") LCD (farge) med IR-berøringsskjerm

Fleroppgavekjøring støttes

Ja

Trådløs funksjon

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

Tilkobling

Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 1 USB-vert;
1 RJ-11 faks

Nettverksmuligheter

Ja, via innebygd Ethernet, trådløst 802.11b/g/n

Minne

Standard 256 MB; maksimum 256 MB

Kopieringsinnstillinger

Mediestørrelse inkluderer 10 x 15 cm, A4,A3; Maksimalt antall kopier: Opptil 99
kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 1200 dpi; Kopieringsoppløsning,
fargetekst og -grafikk: Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi i farger (ved utskrift
fra en datamaskin på utvalgt HP-fotopapir og 1200 inngående dpi);
Størrelsesendring kopimaskin: 25 til 400 %

Kopieringshastighet

Opptil 9 kpm svart ISO (A4), Opptil 6 kpm farger ISO (A4)

Skannerspesifikasjoner

Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CIS; Inndatamodi for
skanning: Skanning, kopiering, faks fra frontpanel, HP-programvare, EWS;
Twain-versjon: Versjon 1.9; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216
x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi

Filformat for skanning

Skannefiltype som støttes av programvare: Punktgrafikk (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), søkbar PDF (.pdf), tekst (.txt), TIFF (.tif)

Skannehastighet

Opptil 40 cpm (planskann); Opptil 1,35 spm (ADM) (A4)

Område som kan skannes

største mediestørrelse: 216 x 356 mm; Skanneområde (ADM): minste
mediestørrelse: 127 x 178 mm; største mediestørrelse: 216 x 356 mm ADM

Bitdybde/gråtonenivåer

24-bits/ 256

digital sending

Standard: Skann til minnepinne/PC

Faksing

Ja, farger, Opptil 33.6 kbps

Faksspesifikasjoner

Faksminne: Opptil 100 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203
x 196 dpi, 256 nivåer med grått; hurtigoppringing: Opptil 100 numre;
Kringkasting, maksimalt antall steder: 48 steder; fakshastighet: 4 sek. per side

Papirtyper

Vanlig papir, HP fotopapir, HP matt brosjyre eller Professional-papir, HP matt
presentasjonspapir, HP glanset brosjyre eller Professional-papir, annet
fotopapir for blekk, annet matt papir for blekk, annet glanset papir for blekk,
tykt vanlig papir

Papirformater

støttes A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Konvolutt (A2, C5, C6, DL); Indekskort
A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Mediehåndtering

Papirkapasitet: Opptil 250 ark; Opptil 30 Konvolutter; Opptil 80 kort Kort; Opptil
60 ark fotopapir
Utskuffkapasitet: Opptil 75 ark, Inntil 10 konvolutter
maksimum: Opptil 75 ark
Dobbeltsidig utskrift: Manuell
ADM: Standard, 35 ark

Papirvekt

Støttes: 34 til 250 g/m²; ADM: 60 til 90 g/m²; Anbefalt: 60 til 105 g/m²

Innhold i esken

G3J47A: HP OfficeJet 7510 All-in-One-skriver med bredformat; HP 932 svart
Officejet-blekkpatron (~ 400 sider); HP 933 cyan Officejet-blekkpatron; HP 933
magenta Officejet-blekkpatron; HP 933 gul Officejet-blekkpatron: samlet
kapasitet (~330 sider); Oppstartsveiledning; En ordløs plakat, strømledning;
Strømforsyning; Programvare-CD; Telefonledning

Rekvisita

CN053AE HP 932XL høy kapasitet svart original blekkpatron ~1000 sider
CN054AE HP 933XL høy kapasitet cyan original blekkpatron ~825 sider
CN055AE HP 933XL høy kapasitet magenta original blekkpatron ~825 sider
CN056AE HP 933XL høy kapasitet gul original blekkpatron ~825 sider
CN057AE HP 932 svart original blekkpatron ~400 sider

Kompatible operativsystemer

Windows 10 (32-biters/64-biters), Windows 8.1 (32-biters/64-biters),
Windows 8 (32-biters/64-biters), Windows 7 (32-biters/64-biters), Windows
Vista (32-biters/64-biters); Mac OS X v 10.8, v 10.9 eller v 10.10, Linux (se
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for mer informasjon)

Minimum systemkrav

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-biters (x86) eller 64-biters (x64)
prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller
Internett, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-biters (x86) eller 64-biters (x64)
prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, Internet Explorer 8, CD-ROM/DVD eller
Internett, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 eller v10.10: 1 GB ledig harddiskplass,
Internett, USB; Linux (se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for
mer informasjon)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 eller v10.10: 1 GB ledig harddiskplass, Internett,
USB

Inkludert programvare

HP-skriverprogramvare, Google-verktøylinje, HP Oppdatering, Kjøp rekvisita på
Internett, HP Photo Creations

Skrivermål (B x D x H)

Minste: 613 x 483 x 366 mm; maksimum: 613 x 725 x 287 mm (tømt med
universalskuff trukket helt ut)

Pakkemål (B x D x H)

704 x 502 x 406 mm

Skrivervekt

13,02 kg

Pakkevekt

16,55 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 5 til 40 °C, Fuktighet: 20 % til 80 % RF

Datalagring

Temperatur: -40 til 60 °C, Fuktighet: Maksimal 90 % RH pauset

Akustisk

Akustisk effektemisjon: Lydtrykk: 56 dB(A) (rask utkastutskrift); 57 dB(A) (rask
utkastutskrift); 54 dB(A) (normal utskrift i svart); 52 dB(A) (normal utskrift i
farger); 52 dB(A) (normal ADF-kopi); 52 dB(A) (normal liggende kopi)

Strøm

krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
forbruk: 27,7 watt (utskrift); 20,87 watt (kopiering); 4,57 watt (klar); 1,89 watt
(hvilemodus); 0,31 watt (manuelt av); 0,31 watt (auto-av)
strømforsyningstype: Ekstern universell strømforsyning

Sertifiseringer

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

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Garanti

Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Tre års HP begrenset
maskinvaregaranti etter registrering innen 60 dager etter kjøpet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Alternativene for garanti og støtte varierer
etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

Service og support

UG076E HP 3 år Care Pack m/utskifting neste dag for OfficeJet Pro-skrivere
UG194E HP 3 år Care Pack m/standard utskifting for OfficeJet Pro-skrivere.
(UG076E: Bare Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia,
Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, UG199E: alle EMEA-land)

Fotnoter

1Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet.; 2Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenestene kan kreve registrering på hpconnected.com. Tilgjengelighet varierer avhengig av land, språk og

avtaler.; 3Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester krever registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Gå til http://www.hpconnected.com for mer informasjon.; 4Lokal utskrift krever at mobilenhet og
skriver er i samme nettverk eller har en direkte trådløs forbindelse. Ekstern utskrift krever en internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. For mer informasjon om hvordan du skriver ut, inkludert om det er nødvendig med en app, kan du gå til
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi-nettverket til en trådløst direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er
avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet i MFP-enheten eller skriveren. Se http://www.hp.com/go/businessmobileprinting for mer informasjon.; 6Mobilenhet krever trådløst tilgangspunkt og en Internett-forbindelse. Kompatibel med
iPhone® 4 og nyere, iPad® 4. generasjon, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G med iOS 7 eller nyere og mobilenheter som bruker Android™ 4.0.3 eller nyere. Kontrollerte funksjoner kan variere etter mobilenhetens operativsystem. Skanning/kopiering-kontroll krever at
mobilenhet og skriver er i samme trådløse nettverk, eller bruk av Trådløst direkte-tilkobling til skriver. Når det gjelder mobilskanning, må enhetens kamera ha 5 megapiksler eller mer med autofokusfunksjon.; 7Beregninger av energibesparelser forutsetter at
enheten er planlagt avslått i 12 timer hver ukedag og 48 timer hver helg. Redusert strømforbruk er sammenlignet med en typisk modell for daglig bruk, som forutsetter at enheten er i av-modus hver natt og i helgene.

http://www.hp.com/no
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