Údajový list

Širokoformátová tlačiareň HP
OfficeJet 7510 All-in-One
Všetko, čo váš podnik potrebuje, aby zapôsobil
Pomôžte vášmu podniku vyniknúť s
fantastickými, širokoformátovými
farebnými výtlačkami za cenu,
ktorú si môžete dovoliť. Zrýchlite
produktivitu a udržujte svoj podnik
v pohybe so širokou škálou
nástrojov. Vytvárajte marketingové
materiály profesionálnej kvality –
priamo v kancelárii.

Získajte všetko, čo potrebujete – tak rýchlo ako to potrebujete
● Skenovanie, kopírovanie a faxovanie z jedného zariadenia a tlač v širokej škále rozmerov

papierov – pre prakticky akékoľvek obchodné potreby.

● Jednoducho pristupujte, tlačte a zdieľajte prostriedky cez sieť s pripojením Ethernet a

bezdrôtovou sieťou.1

Hlavné body

● Rýchly a jednoduchý prístup vďaka skenovaniu na jednotku USB, počítač a e-mail, a

ukladanie faxov do počítača.2

● Rýchlosť tlače: Až 15 ČB strán za minútu
podľa normy ISO (A4); Až 8 farebných strán
za minútu podľa normy ISO (A4)

● Podíďte k tlačiarni a tlačte alebo skenujte priamo z pamäťového zariadenia cez

● Pripojiteľnosť: 1x štandardný
vysokorýchlostný port USB 2.0; 1x Ethernet;
1x bezdrôtový adaptér 802.11b/g/n; 1x
hostiteľ USB; 1x konektor RJ-11 na fax

Užite si dostupnú tlač profesionálnej kvality

● Displej: Displej LCD s uhlopriečkou 6,73 cm
(2,65") s dotykovou funkciou IČ
● Funkcie faxu: Áno

jednoducho prístupný USB port.

● Pomôžte svojmu podnikaniu ušetriť s nízkonákladovou tlačou – od fotografií až po

bezokrajovú tlač marketingových materiálov.

● Uistite sa, že už nikdy nevyhodíte použiteľný atrament, s originálnymi samostatnými

atramentovými kazetami HP.

● Spoľahnite sa na čierny text v laserovej kvalite a úžasnú farebnú grafiku a fotografie –

priamo v kancelárii.

● Vytvárajte profesionálne bezokrajové letáky, brožúry a ešte viac – priamo z vašej

širokoformátovej multifunkcie.

Urobte viac za kratší čas
● Rýchlo vstúpte do vstavaných aplikácií – iba sa dotknite a potiahnite po 6,73 cm (2,65")

dotykovej obrazovke.3

● Jednoducho tlačte zo svojho mobilného zariadenia a zostaňte v spojení na cestách –

dokonca aj bez prístupu na sieť.4,5

● Ovládajte tlačové úlohy a skenujte na cestách s bezplatnou mobilnou aplikáciou HP

All-in-One Printer Remote.6

● Jednoducho skenujte doklady a iné obojstranné dokumenty na jednu stranu.

Šetrite energiu. Šetrite papier. Šetrite čas.
● Technológia plánovania zapnutia vašej tlačiarne, keď ju potrebujete, a vypnutia, keď ju

nepotrebujete – a ušetrite až 40 % na spotrebe energie.7

● Šetrite zdroje s digitálnym faxom, prehliadajte a ukladajte faxy elektronicky.

Širokoformátová tlačiareň HP OfficeJet 7510 All-in-One

Technické špecifikácie
Funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie

Rýchlosť tlače

Až 15 str./min. ISO čierna (A4); Až 8 str./min. ISO farebná (A4)

Rozlíšenie tlače

Až 600 x 1200 dpi Čiernobiele; Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4
800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom
1 200 dpi)

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Oblasť tlače

Tlačové okraje: Horný: 3,3 mm; Dolný: 3,3 mm; Ľavý: 3,3 mm; Pravý: 3,3 mm;
Maximálna oblasť tlače: 330 x 482,6 mm

Jazyky tlače

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 rozšírený

Možnosti tlače

Bezokrajová tlač: Áno (až do A3+)

Počet tlačových kaziet

4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)

Možnosť mobilnej tlače

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Bezdrôtová priama tlač

Mesačná zaťažiteľnosť

Až 12 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 200 až 800

Automatický senzor papiera

Áno

Rýchlosť procesora

500 MHz

Obrazovka

6,73 cm (2,65") LCD (farebná) s funkciou dotykovej obrazovky IR

Podpora multitaskingu

Áno

Možnosti bezdrôtového pripojenia

Áno, vstavané Wi-Fi 802.11b/g/n

Konektivita

Štandardné 1x vysokorýchlostný port USB 2.0; 1x port Ethernet; 1x bezdrôtový
adaptér 802.11b/g/n; 1x hostiteľ USB; 1x konektor RJ-11 na fax

Sieťové funkcie

Áno, cez vstavané rozhranie Ethernet, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n

Pamäť

Štandardné 256 MB; maximum 256 MB

Nastavenie kopírky

Veľkosť médií vrátane 10 x 15 cm, A4,A3; Maximálny počet kópií: Až 99 kópií;
Rozlíšenie pri kopírovaní: Až 600 x 1200 dpi; Rozlíšenie pri kopírovaní, farebný
text a obrázky: Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi
(pri tlači z počítača na vybratých fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi);
Zmena veľkosti pri kopírovaní: 25 až 400%

Rýchlosť kopírovania

Až 9 kópií za minútu čierna ISO (A4), Až 6 kópií za minútu farba ISO (A4)

Technické parametre skenera

Typ skenera: Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF);
Technológia skenovania: CIS; Režimy vstupu pri skenovaní: Skenovanie,
kopírovanie a faxovanie na prednom paneli, softvér HP, EWS; Verzia štandardu
TWAIN: Verzia 1,9; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 216 x 356
mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 1 200 dpi

Formát naskenovaného súboru

Typy skenovaných súborov podporovaných softvérom: Bitová mapa (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), prehľadávateľné PDF (.pdf),
Text (.txt), TIFF (.tif)

Obsah balenia

G3J47A: Tlačiareň HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One; Čierna
atramentová kazeta Officejet HP 932 (asi 400 strán); Azúrová atramentová
kazeta Officejet HP 933; Purpurová atramentová kazeta Officejet HP 933; Žltá
atramentová kazeta Officejet HP 933: Výťažnosť jednotlivých zložiek (asi 330
strán); Príručka Začíname; Jeden plagát bez textu, napájací kábel; Napájanie;
CD so softvérom; Telefónny kábel

Doplnky

CN053AE Čierna originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP
932XL asi 1000 strán
CN054AE Azúrová originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP
933XL Asi 825 strán
CN055AE Purpurová originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP
933XL Asi 825 strán
CN056AE Žltá originálna atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 933XL
Asi 825 strán
CN057AE Čierna originálna atramentová kazeta HP 932 Asi 400 strán

Kompatibilné operačné systémy

Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový),
Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows
Vista (32-bitový/64-bitový); Mac OS X v10.8, v10.9 or v10.10; Linux (ďalšie
informácie nájdete na stránke
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimálne požiadavky na systém

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz procesor 32-bitový (x86) alebo
64-bitový (x64), 2 GB miesta k dispozícii na pevnom disku, Internet Explorer,
jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, USB; Windows Vista: 800
MHz procesor 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64), 2 GB miesta k dispozícii
na pevnom disku, Internet Explorer 8, jednotka CD-ROM/DVD alebo internet,
USB; Mac OS X v10.8, v10.9 alebo v10.10: 1 GB miesta k dispozícii na pevnom
disku, internet, USB; Linux (ďalšie informácie nájdete na stránke
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 alebo v10.10: 1 GB voľného miesta na disku,
internet, USB

Zahrnutý softvér

Softvér pre tlačiarne HP, panel s nástrojmi Google, aktualizácia HP, on-line
obchod pre spotrebný materiál, vytváranie fotografií HP

Rozmery tlačiarne (Š x H x V)

Minimálne: 613 x 483 x 366 mm; maximum: 613 x 725 x 287 mm (s prázdnym
a rozšíreným výstupným priečinkom)

Rozmery balenia (Š x H x V)

704 x 502 x 406 mm

Hmotnosť tlačiarne

13,02 kg

Hmotnosť balíka

16,55 kg

Prevádzkové prostredie

Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkosť: 20% až 80% relatívna vlhkosť

Ukladacie zariadenia

Teplota: -40 až 60° C, Vlhkosť: Maximálne 90 % RV mimo prevádzky

Akustika

Emisie akustického výkonu: Emisie akustického tlaku: 56 dB(A) (tlač rýchleho
ČB konceptu); 57 dB(A) (tlač rýchleho farebného konceptu); 54 dB(A) (normálna
tlač ČB); 52 dB(A) (normálna tlač farebne); 52 dB(A) (normálne kopírovanie s
podávačom ADF); 52 dB(A) (normálne kopírovanie s plochým skenerom)

Napájanie

požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
spotreba: 27,7 W (tlač); 20,87 W (kopírovanie); 4,57 W (pripravené); 1,89 W
(režim spánku); 0,31 W (manuálne vypnutie); 0,31 W (Auto-Off);
Typ zdroja napájania: Externý univerzálny napájací zdroj

Rýchlosť skenovania

Až 2,0 obr./sek. (plochý skener); Až 1,35 obr./sek. (ADF) (A4)

Skenovacia oblast

maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm; Oblasť skenovania (ADF): minimálna
veľkosť média: 127 x 178 mm; maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm
Automatický podávač dokumentov

Bitová hĺbka/odtiene sivej

24-bitová/ 256

digitálne odosielanie

Štandardné: Skenovanie na kľúč alebo do PC

Faxovanie

Áno, farebné, Až 33.6 kb/s

Špecifikácie pre faxovanie

Pamäť faxu: Až 100 strán; Rozlíšenie faxu: Štandardné: 203 × 98 dpi; Jemné:
203 x 196 dpi, 256 úrovní odtieňov sivej; rýchla voľba: Až 100 čísel; Vysielanie,
maximálny počet umiestnení: 48 miest; rýchlosť faxovania: 4 sekundy na
stranu

Certifikáty

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 trieda B; EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008
Spĺňa normu ENERGY STAR: Áno

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne

Typy médií

Obyčajný papier, fotopapiere HP, HP Matte Brochure alebo profesionálny papier,
prezentačný papier HP Matte, HP Glossy Brochure alebo profesionálny papier,
iné fotografické atramentové papiere, iné matné atramentové papiere, iné
lesklé atramentové papiere, hrubý obyčajný papier

Záruka

Štandardná obmedzená záruka HP jeden rok na hardvér. Trojročná obmedzená
záruka HP na hardvér po registrácii do 60 dní od nákupu (pozrite si stránku
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa
produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Veľkosti médií

podporované A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Obálka (A2, C5, C6, DL); Lístok
kartotéky A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Služby a podpora

Manipulácia s médiami

Vstupná kapacita: Až 250 listov; Až 30 Obálky; Až 80 kariet Karty; Až 60 hárkov
fotografický papier
Výstupná kapacita: Až 75 hárkov, Až 10 obálok
maximum: Až 75 hárkov
Duplexná tlač: Ručná
Automatický podávač dokumentov: Štandard, 35 listov

UG076E 3-ročná služba HP Care Pack s výmenou na nasledujúci deň pre
tlačiarne OfficeJet Pro
UG199E 3-ročná služba HP Care Pack so štandardnou výmenou pre tlačiarne
OfficeJet Pro. (UG076E: iba Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Česká Republika, Grécko, Maďarsko,
Poľsko, Slovensko, UG199E: všetky krajiny EMEA)

Gramáž papiera

Podporované: 34 až 250 g/m²; Automatický podávač dokumentov: 60 – 90
g/m²; Odporúčané: 60 – 105 g/m˛

Poznámky

1Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu.; 2Vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Služby môžu vyžadovať registráciu na stránke hpconnected.com. Dostupnosť sa líši v

závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv.; 3Vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Pri službách sa vyžaduje registrácia. Dostupnosť aplikácie sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na lokalite
http://www.hpconnected.com.; 4 Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby mobilné zariadenie aj tlačiareň boli v rovnakej bezdrôtovej sieti alebo mali priame bezdrôtové prepojenie. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP pripojenej na web. Podrobné
informácie o tlači, vrátane toho, či sa vyžaduje aplikácia, nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené prostredníctvom Wi-Fi k multifunkčnému zariadeniu alebo tlačiarni podporujúcej bezdrôtovú
priamu tlač. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového prepojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v multifunkčnému zariadeniu alebo tlačiarni. Podrobné informácie
nájdete na stránke http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Mobilné zariadenie vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a pripojenie na internet. Kompatibilné so zariadeniami iPhone® 4 a novšími, iPad® štvrtej generácie, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G so
systémom iOS 7 alebo novším a mobilnými zariadeniami so systémom Android™ 4.0.3 alebo novším. Ovládané funkcie sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému mobilného zariadenia. Ovládanie skenovania/kopírovania vyžaduje, aby boli mobilné
zariadenie a tlačiareň pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti alebo aby bolo mobilné zariadenie pripojené k tlačiarni cez priame bezdrôtové pripojenie. Pri mobilnom skenovaní sa vyžaduje fotoaparát s rozlíšením minimálne 5 megapixelov a automatickým
zaostrovaním.; 7Pri výpočte úspory energie sa predpokladá, že zariadenie bude vypnuté 12 hodín počas každého pracovného dňa a 48 hodín počas víkendu. Znížená spotreba energie sa porovnáva s modelom bežného denného používania, pri ktorom sa
predpokladá, že sú zariadenia vypnuté celú noc a počas víkendov.

http://www.hp.com/sk/
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