Ficha técnica

Impressora All-in-One HP
OfficeJet 7510 de grande
formato
Tudo o que a sua empresa precisa para impressionar
Ajude a sua empresa a destacar-se
com deslumbrantes impressões a
cores de grande formato a um
preço acessível. Acelere a
produtividade e mantenha a
empresa em funcionamento com
uma vasta gama de ferramentas.
Crie materiais de marketing de
qualidade profissional sem sair do
escritório.

Obtenha tudo o que precisa, tão rapidamente quanto o necessário
● Digitalize, copie e envie faxes a partir de um dispositivo e imprima numa vasta gama de

tamanhos, para praticamente qualquer necessidade empresarial.

● Aceda, imprima e partilhe facilmente recursos numa rede com Ethernet incorporada e

capacidades sem fios.1

Destaques

● Digitalize para a sua unidade USB, PC e e-mail e envie por fax para o seu PC para um

acesso rápido e fácil.2

● Velocidade de impressão: Até 15 ppm ISO a
preto (A4); Até 8 ppm ISO a cores (A4)

● Utilize a função Walk Up e imprima ou digitalize diretamente a partir de um dispositivo

● Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade
padrão; 1 Ethernet; 1 sem fios 802.11b/g/n;
1 sistema anfitrião USB; 1 RJ-11 para fax

Desfrute de impressões de preço acessível, com qualidade profissional

● Ecrã: LCD de 6,73 cm (2,65 pol.) com função
tátil IR
● Capacidade de fax: Sim

de memória através da porta USB de acesso fácil.

● Ajude a sua empresa a poupar com a impressão de baixo custo, desde fotografias a

materiais de marketing sem margens.

● Assegure-se de que nunca desperdiça tinta utilizável, com tinteiros individuais HP

originais.

● Confie em texto a preto com qualidade laser e gráficos e fotografias a cores

deslumbrantes, sem sair do escritório.

● Crie folhetos sem margem de qualidade profissional, brochuras e muito mais,

diretamente a partir da sua All-in-One de grande formato.

Faça mais em menos tempo
● Aceda a aplicações empresariais incorporadas e que economizam tempo – bastando

para tal tocar e deslizar no ecrã tátil de 6,73 cm (2,65 pol.).3

● Imprima facilmente a partir do seu dispositivo móvel e mantenha-se ligado em viagem,

mesmo sem aceder a uma rede.4,5

● Faça a gestão de tarefas de impressão e digitalize em viagem com a aplicação móvel

gratuita HP All-in-One Printer Remote.6

● Digitalize facilmente cartões de identificação e outros documentos com dois lados numa

única página.

Poupe energia. Poupe papel. Poupe tempo.
● Programe a ativação da sua impressora quando precisar dela e a desativação quando

não precisar e poupe até 40% no consumo de energia.7

● Conserve recursos, utilizando capacidades de fax digital, que lhe permitem ver e guardar

faxes eletronicamente.

Impressora All-in-One HP OfficeJet 7510 de grande formato

Especificações técnicas
Funções

Impressão, cópia, digit., fax

Velocidade de impressão

Até 15 ppm ISO preto (A4); Até 8 ppm ISO a cores (A4)

Resolução de impressão

Até 600 x 1200 ppp A preto; Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor (ao
imprimir de um computador em papéis fotográficos HP e 1200 ppp de entrada
seleccionados)

Tecnologia de impressão

Jacto de Tinta Térmico HP

Área de impressão

Margens de impressão: Superior: 3,3 mm; Inferior: 3,3 mm; Esquerda: 3,3 mm;
Direita: 3,3 mm; Área máxima de impressão: 330 x 482,6 mm

Idiomas de impressão

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 Melhorado

Capacidades de Impressão

Impressão sem margens: Sim (até A3+)

Número de tinteiros

4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)

Capacidade de impressão móvel

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão Wireless Direct

Ciclo mensal de impressão

Até 12.000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 200 até
800

Sensor automático de papel

Sim

Velocidade do processador

500 MHz

Ecrã

LCD de 6,73 cm (2,65 pol.) (a cores) com função de ecrã táctil de
infravermelhos

Suporte multitarefa

Sim

Capacidade sem fios

Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporado

Conectividade

Normal 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Ethernet; 1 sem fios 802.11b/g/n; 1
sistema anfitrião USB; 1 RJ-11 para fax

Capacidades de Rede

Sim, através de rede Ethernet e rede sem fios 802.11b/g/n incorporadas

Memória

Normal 256 MB; máximo 256 MB

Definições da Fotocopiadora

O tamanho do suporte inclui 10 x 15 cm, A4,A3; Número Máximo de Cópias:
Até 99 cópias; Resolução de cópia: Até 600 x 1200 ppp; Resolução de Cópia,
Texto e Gráficos a Cores: Até 4800 x 1200 ppp optimizados a cor (ao imprimir
de um computador em papéis fotográficos HP e 1200 ppp de entrada
seleccionados); Dimensionamento da Copiadora: 25 até 400%

Velocidade de cópia

Até 9 cpm preto ISO (A4), Até 6 cpm cores ISO (A4)

Especificações do scanner

Tipo de Scanner: Base plana, ADF; Tecnologia de Digitalização: CIS; Modos de
Entrada para Digitalização: Digitalização, cópia, fax no painel frontal, HP
Software, EWS; Versão TWAIN: Versão 1,9; Tamanho máximo de digitalização
(base plana, ADF): 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 1200
ppp

Formato de Ficheiro de Digitalização

Tipo de ficheiro de digitalização suportado pelo software: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), searchable PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

Velocidade de Digitalização

Até 2,0 pps (base plana); Até 1,35 pps (ADF) (A4)

Área digitalizável

tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm; Área de digitalização
(Alimentador automático de documentos): tamanho mínimo dos suportes: 127
x 178 mm; tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm Alimentador
automático de documentos

Profundidade de bits / níveis de escala de
cinzentos

24 bits/ 256

envio digital

Normal: Digitalizar para pen drive/PC

Enviar por fax

Sim, cor, Até 33.6 kbps

Especificações do fax

Memória do fax: Até 100 páginas; Resolução de fax: Normal: 203 x 98 ppp;
Fine: 203 x 196 ppp, 256 níveis de cinzento; marcação automática: Até 100
números; Difusão, localizações máximas: 48 locais; velocidade de transmissão
do fax: 4 seg. por página

Tipos de suportes de impressão

Papel normal, papéis fotográficos HP, papel profissional e para folhetos HP
mate, papel de apresentação HP mate, papel profissional e para folhetos HP
brilhante, outros papéis fotográficos para jato de tinta, outros papéis mate
para jato de tinta, outros papéis brilhantes para jato de tinta, papel normal
grosso

Formatos dos suportes de impressão

admitido A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Envelope (A2, C5, C6, DL); Cartão de
índice A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Manipulação de suportes

Capacidade de entrada: Até 250 folhas; De até 30 Envelopes; Até 80 cartões
Postais; Até 60 folhas papel de qualidade fotográfica
Capacidade de saída: Até 75 folhas, Até 10 envelopes
máximo: Até 75 folhas
Impressão frente e verso: Manual
Alimentador automático de documentos: De série, 35 folhas

Gramagem do papel

Admitido: 34 a 250 g/m²; Alimentador automático de documentos: 60 a 90
g/m²; Recomendados: 60 a 105 g/m²

Conteúdo da embalagem

G3J47A: Impressora All-in-One HP OfficeJet 7510 de grande formato; Tinteiro
HP OfficeJet 932 Preto (aprox. 400 páginas); Tinteiro HP OfficeJet 933 Ciano;
Tinteiro HP OfficeJet 933 Magenta; Tinteiro HP OfficeJet 933 Amarelo:
rendimento composto (aprox. 330 páginas); Guia de introdução; Poster sem
palavras, cabo de energia; Fonte de alimentação; CD de SW; Cabo telefónico

Consumíveis

CN053AE Tinteiro HP Original 932XL Preto de elevado rendimento aprox. 1000
pág.
CN054AE Tinteiro HP Original 933XL Ciano de elevado rendimento aprox. 825
páginas
CN055AE Tinteiro HP Original 933XL Magenta de elevado rendimento aprox.
825 páginas
CN056AE Tinteiro HP Original 933XL Amarelo de elevado rendimento aprox. 825
páginas
CN057AE Tinteiro HP Original 932 Preto aprox. 400 páginas

Sistemas Operativos Compatíveis

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 ou v10.10; Linux (para obter mais informações, consulte
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisitos Mínimos do Sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 2 GB de espaço disponível no disco rígido, Internet Explorer,
CD-ROM/DVD ou Internet, USB; Windows Vista: processador de 800 MHz de 32
bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível no disco rígido, Internet
Explorer 8, CD-ROM/DVD ou Internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9, v10.10: 1 GB
de espaço disponível no disco rígido, Internet, USB; Linux (para obter mais
informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 ou v10.10: 1 GB de espaço disponível no disco
rígido, Internet, USB

Software Incluído

Software HP Printer, barra de ferramentas Google, HP Update, Compre
consumíveis online, HP Photo Creations

Dimensões da impressora (L x P x A)

Mínimos: 613 x 483 x 366 mm; máximo: 613 x 725 x 287 mm (tabuleiro de
limpeza e OP totalmente estendido)

Dimensões do Pacote (A x L x P)

704 x 502 x 406 mm

Peso da impressora

13,02 kg

Peso do Pacote

16,55 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5 até 40 ºC, Humidade: HR de 20% a 80%

Armazenamento

Temperatura: -40 até 60 ºC, Humidade: Máximo de 90% HR em não
funcionamento

Acústica

Emissões de potência acústica: Emissões de Pressão Acústica: 56 dB(A)
(impressão em rascunho rápido a preto); 57 dB(A) (impressão em rascunho
rápido a cores); 54 dB(A) (impressão normal a preto); 52 dB(A) (impressão
normal cores); 52 dB(A) (cópia normal do ADF); 52 dB(A) (cópia normal de base
plana)

Alimentação

requisitos: Voltagem de entrada: 100 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz)
consumo: 27,7 watts (impressão); 20,87 watts (cópia); 4,57 watts (pronta);
1,89 watts (inativa); 0,31 watts (desligar manualmente); 0,31 watts (auto-off)
tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação universal externa

Certificações

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Classe B; EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008
Certificado ENERGY STAR: Sim

País de Origem

Fabricado na China

Garantia

Garantia limitada HP padrão de um ano para hardware. Garantia limitada HP de
três anos para hardware depois do registo dentro de 60 dias após a aquisição
(visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). A garantia e as opções de suporte
variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.

Serviços e suporte

UG076E – 3 anos de HP Care Pack com troca no dia útil seguinte para
impressoras OfficeJet Pro
UG199E – 3 anos de HP Care Pack com troca padrão para impressoras
OfficeJet Pro
(UG076E: apenas Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,
Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino
Unido, República Checa, Grécia, Hungria, Polónia e Eslováquia, UG199E: todos
os países EMEA)

Notas de rodapé

1O desempenho da comunicação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso.; 2É necessário um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. Pode ser necessário efetuar o registo dos serviços em

hpconnected.com. A disponibilidade varia consoante o país, idioma e acordos.; 3Requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. É necessário o registo para a utilização dos serviços. A disponibilidade das aplicações varia consoante
o país, o idioma e os acordos. Para mais detalhes, visite http://www.hpconnected.com.; 4A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede ou tenham uma ligação sem fios direta. A impressão remota requer uma ligação à
Internet para uma impressora HP com ligação à Internet. Para obter mais detalhes sobre como imprimir, incluindo a necessidade de uma aplicação, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado
diretamente à rede Wi-Fi de uma multifunções ou impressora com capacidade Wireless Direct. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma aplicação ou um controlador. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância até
ao ponto de acesso na impressora ou multifunções. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6O dispositivo móvel requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet. Compatível com iPhone® 4 e posterior, iPad®
de 4.ª geração, iPad mini™, iPad Air™ e iPod® 5G utilizando iOS 7 ou posterior e dispositivos móveis Android™ 4.0.3 ou posterior. As funcionalidades controladas podem variar em função do sistema operativo do dispositivo móvel. O controlo de digitalização/cópia
requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede sem fios ou tenham uma ligação Wireless Direct à impressora. Para a digitalização móvel, a câmara do dispositivo requer 5 megapíxeis ou mais com capacidade de focagem automática.; 7O
cálculo de poupança de energia assume que o dispositivo está programado para estar desligado 12 horas por dia da semana e 48 horas por fim-de-semana. O consumo de energia reduzido é comparado com um modelo de utilização diária comum, que assume
que os dispositivos permanecem desligados durante a noite e ao fim de semana.

http://www.hp.com/pt
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