Fişa de date

Imprimantă HP OfficeJet 7510
Wide Format All-in-One
Tot ce are nevoie o companie pentru a impresiona
Scoateţi firma în evidenţă cu
imprimatele color de format lat,
impresionante, la un preţ accesibil.
Acceleraţi productivitatea şi
menţineţi afacerea în mişcare cu o
gamă largă de instrumente. Creaţi
materiale de marketing de calitate
profesională – chiar în birou.
Obţineţi orice aveţi nevoie, cât de repede vă trebuie
● Scanaţi, copiaţi şi faxaţi de la un dispozitiv şi imprimaţi pe o gamă largă de formate,

pentru practic orice necesităţi ale firmei.

● Accesaţi, imprimaţi şi partajaţi simplu resursele într-o reţea, cu capabilităţile Ethernet şi

wireless integrate.1

Aspecte importante
● Viteză de imprimare: Până la 15 ppm ISO
negru (A4); până la 8 ppm ISO color (A4)

● Scanaţi către unitatea USB, PC şi e-mail şi faxaţi către PC, pentru acces rapid şi simplu.2
● Mergeţi şi imprimaţi sau scanaţi de la un dispozitiv de memorie prin portul USB uşor

accesibil.

● Conectivitate: Standard 1 USB 2.0 de mare
viteză; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1
USB gazdă; 1 RJ-11 fax

Bucuraţi-vă de imprimarea convenabilă, de calitate profesională

● Ecran: LCD 6,73 cm (2,65 inchi) cu funcţie de
atingere IR

● Fiţi sigur că nu veţi irosi cerneala utilizabilă, graţie cartuşelor individuale originale HP.

● Capabilitate de fax: Da

● Ajutaţi-vă firma să economisească prin imprimări la costuri reduse, de la fotografii până

la materiale de marketing fără chenar.

● Poți conta pe text și imagini tipărite la o calitate excelentă.
● Poți crea materiale de calitate profesională, direct cu all-in-one de format mare.

Realizaţi mai multe, mai rapid
● Accesezi rapid aplicaţiile integrate pentru afaceri – doar atingi şi tragi cu degetul pe

ecranul touch de 6,73 cm (2,65 in.).3

● Imprimaţi simplu de la dispozitivul mobil şi rămâneţi conectat în deplasare, chiar şi fără

să accesaţi o reţea.4,5

● Gestionaţi activităţile de imprimare şi scanaţi din mişcare cu aplicaţia mobilă gratuită HP

All-in-One Printer Remote.6

● Scanaţi simplu cărţi de identitate şi alte documente faţă-verso pe o singură pagină.

Economisiţi energie. Şi hârtie. Şi timp.
● Programaţi pornirea şi oprirea imprimantei, astfel încât să funcţioneze numai când aveţi

nevoie de ea şi economisiţi până la 40% din energie.7

● Conservaţi resursele, utilizând capabilităţile de fax digital, care îți permit să vizualizezi şi

să stochezi faxuri electronic.

Imprimantă HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii

Imprimare,copiere,scanare,fax

Viteză de imprimare

Până la 15 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 8 ppm ISO color (A4)

Rezoluţie de imprimare

Până la 600 x 1200 dpi Negru; Până la 4800 x 1200 dpi color optimizat (când
se imprimă de la un computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu 1200 dpi
la intrare)

Tehnologie de imprimare

HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare

Marginile imprimării: Sus: 3,3 mm; Jos: 3,3 mm; Stânga: 3,3 mm; Dreapta: 3,3
mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 330 x 482,6 mm

Limbaje de imprimare

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 îmbunătăţit

Capabilităţi de imprimare

Imprimare fără margini: Da (până la A3+)

Număr cartuşe de imprimare

4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)

Capabilitate de imprimare mobilă

HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct

Ciclu lunar de funcţionare

Până la 12.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 200 – 800

Detector automat de hârtie

Da

Viteză procesor

500 MHz

Ecran

LCD (color) de 6,73 cm (2,65") cu funcţie de ecran tactil IR

Multitasking acceptat

Da

Capabilitate wireless

Da, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporat

Conectivitate

Standard 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 USB
gazdă; 1 RJ-11 fax

Capabilităţile reţelei

Da, prin Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrate

Memorie

Standard 256 MB; maxim 256 MB

Setarea copierii

Dimensiuni de suporturi 10 x 15 cm, A4, A3; Număr maxim de copii: Până la 99
de copii; Rezoluţie copie: Până la 600 x 1200 dpi; Rezoluţie copie, text şi grafică
color: Până la 4800 x 1200 dpi color optimizat (când se imprimă de la un
computer pe anumite tipuri de hârtie foto HP, cu 1200 dpi la intrare);
Redimensionarea copierii: 25 la 400%

Viteză de copiere

Până la 9 cpm negru ISO (A4), Până la 6 cpm color ISO (A4)

Specificaţiile scanerului

Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare
scanare: Scanare, copiere, fax de la panoul frontal, software HP, EWS; Versiune
TWAIN: Versiunea 1.9; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216
x 356 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 1200 dpi

Format fişier scanat

Tipuri de fişiere de scanare acceptate de software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF în care se pot face căutări (.pdf), Text
(.txt), TIFF (.tif)

Viteză de scanare

Până la 2 ips (suport plat); până la 1,35 ips (ADF) (A4)

Suprafaţă scanabilă

dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm; Zonă scanabilă (din ADF):
dimensiune minimă suport: 127 x 178 mm; dimensiune maximă suport: 216
mm x 356 mm ADF

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri

24 biţi/ 256

transmitere digitală

Standard: scanare către stick/PC

Fax

Da, color, Până la 33.6 kbps

Specificaţii fax

Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri; apelare rapidă: Până la 100 de
numere; Difuzare, număr maxim de locaţii: 48 locaţii; viteză fax: 4 s pentru o
pagină

Tipuri suport

Hârtie simplă, hârtii foto HP, hârtie HP mată pentru broşuri sau profesională,
hârtie HP mată pentru prezentări, hârtie HP lucioasă pentru broşuri sau
profesională, alte tipuri de hârtie foto inkjet, alte tipuri de hârtie mată inkjet,
alte tipuri de hârtie lucioasă inkjet, hârtie simplă groasă

Dimensiuni suport

acceptat A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); plic (A2, C5, C6, DL); cartelă index A4;
9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Manipulare suport

Capacitate de intrare: Până la 250 de coli; Maximum 30 Plicuri; Până la 80
carduri Plăci; Până la 60 de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 75 de coli, Până la 10 plicuri
maxim: Până la 75 de coli
Imprimare duplex: Manual
ADF: Standard, 35 coli

Greutate hârtie

Acceptat: 34–250 g/m²; ADF: 60 - 90 g/m²; Recomandabil: 60 - 105 g/m²

Ce se găseşte în cutie

G3J47A: Imprimantă HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One; cartuş de
cerneală Officejet HP 932 Negru (~ 400 pagini); cartuş de cerneală Officejet HP
933 Cyan; cartuş de cerneală Officejet HP 933 Magenta; cartuş de cerneală
Officejet HP 933 Galben: capacitate combinată (~330 pagini); ghid cu noţiuni
introductive; poster fără cuvinte, cablu de alimentare; sursă alimentare; CD cu
software; cablu telefonic

Consumabile

CN053AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 932XL Negru
~1.000 pagini
CN054AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 933XL Cyan ~825
pagini
CN055AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 933XL Magenta
~825 pagini
CN056AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 933XL Galben
~825 pagini
CN057AE Cartuş de cerneală original HP 932 Negru ~400 pagini

Sisteme de operare compatibile

Windows 10 (32 biţi/64 biţi), Windows 8.1 (32 biţi/64 biţi), Windows 8 (32
biţi/64 biţi), Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 biţi/64 biţi); Mac OS
X v10.8, v10.9 sau v10.10; Linux (pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Cerinţe minime de sistem

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor de 1 GHz pe 32 biţi (x86) sau pe 64
biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, Internet Explorer,
CD-ROM/DVD sau Internet, USB; Windows Vista: procesor de 800 MHz pe 32
biţi (x86) sau pe 64 biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, Internet
Explorer 8, CD-ROM/DVD sau Internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 sau v10.10:
1 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, Internet, USB; Linux (pentru mai multe
informaţii, vizitaţi http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 sau v10.10: 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk,
Internet, USB

Software inclus

Software pentru imprimantă HP, bară de instrumente Google, actualizare HP,
cumpărare consumabile online, HP Photo Creations

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

Minim: 613 x 483 x 366 mm; maxim: 613 x 725 x 287 mm (partea de curăţare
şi tava OP extinse complet)

Dimensiuni pachet (L x A x î)

704 x 502 x 406 mm

Greutate imprimantă

13,02 kg

Greutate pachet

16,55 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: RH 20% - 80%

Stocare

Temperatură: -40 la 60° C, Umiditate: Maximum 90% RH nefuncţionare

Acustică

Emisii de putere acustică: Emisii de presiune acustică: 56 dB(A) (imprimare
rapidă ciornă, negru); 57 dB(A) (imprimare rapidă ciornă, color); 54 dB(A)
(imprimare normală, negru); 52 dB(A) (imprimare normală, color); 52 dB(A)
(copiere normală ADF); 52 dB(A) (copiere normală suport plat)

Putere

cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consum: 27,7 W (imprimare); 20,87 W (copiere); 4,57 W (pregătit); 1,89 W
(repaus); 0,31 W (oprire manuală); 0,31 W (oprire automată)
tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare universală externă

Certificări

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Clasa B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006;
EN 61000-3-3:2008
Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine

Fabricat în China

Garanţie

Un an de garanţie limitată HP standard pentru hardware. Garanţie limitată HP
de trei ani pentru hardware, după înregistrare în decurs de 60 de zile de la
cumpărare (vizitaţi www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opţiunile de garanţie şi
asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legale
locale.

Service şi asistenţă

UG076E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante
OfficeJet Pro, 3 ani
UG199E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante OfficeJet Pro,
3 ani
(UG076E: numai în Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania,
Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea
Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UG199E: toate
ţările/regiunile din EMEA)

Note de subsol

1Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces.; 2Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile pot să necesite înregistrarea la hpconnected.com. Disponibilitatea variază

în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri.; 3Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hpconnected.com.; 4Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea sau să aibă o conexiune wireless directă. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. Pentru
detalii despre modul de imprimare, inclusiv dacă este nevoie de o aplicaţie, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua Wi-Fi a unui MFP sau a unei imprimante cu capabilitate
Wireless Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi necesară şi o aplicaţie sau un driver. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa de la punctul de acces din MFP sau din imprimantă. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Dispozitivul mobil necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet. Compatibil cu iPhone® 4 şi versiuni ulterioare, iPad® din a 4-a generaţie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G cu iOS 7 sau versiuni
ulterioare şi dispozitive mobile cu Android™ 4.0.3 sau versiuni ulterioare. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Controlul pentru scanare/copiere necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea
wireless sau să aibă conexiune directă prin wireless la imprimantă. Pentru scanare mobilă, camera dispozitivului necesită 5 megapixeli sau mai mult şi capacitate de focalizare automată.; 7La calculul economiilor de energie se presupune că dispozitivul este
programat să fie oprit 12 ore pe zi lucrătoare şi 48 de ore în weekend. Utilizarea cu consum redus de energie este comparată cu un model tipic de utilizare zilnică, în care se presupune că dispozitivul rămâne în modul „oprit” în timpul nopţii şi în weekend.

http://www.hp.com/ro
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