Datablad

HP OfficeJet 7510
All-in-One-skrivare för breda
format
Allt ditt företag behöver för att imponera
Se till att ditt företag sticker ut med
iögonfallande färgutskrifter i breda
format till ett pris som du har råd
med. Sätt fart på produktiviteten
och håll verksamheten igång med
ett brett utbud av verktyg. Skapa
marknadsföringsmaterial av
professionell kvalitet – utan att
behöva lämna kontoret.

Få allt du behöver – så fort du behöver det
● Skanna, kopiera och faxa från en enhet och skriv ut i en lång rad storlekar – för praktiskt

taget alla affärsbehov.

● Få enkel åtkomst till resurser, och skriv ut och dela via Ethernet och trådlösa nätverk.1
● Skanna till din USB-enhet, dator eller e-post, och faxa till din dator för snabb och enkel

Höjdpunkter
● Utskriftshastighet: Upp till 15 sidor/min
ISO svart (A4); Upp till 8 sidor/min ISO färg
(A4)
● Anslutningar: Standard 1 Hi-Speed USB 2.0;
1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 1
USB-värd; 1 RJ-11-fax
● Skärm: 6,73 cm (2,65-tums) LCD med
IR-pekfunktion
● Faxkapacitet: Ja

åtkomst.2

● Det är bara att skriva ut direkt från en minnesenhet via den lättåtkomliga USB-porten.

Utskrifter i professionell kvalitet till överkomlig kostnad
● Hjälp ditt företag spara pengar med utskrifter till låg kostnad – från foton till

marginalfritt marknadsmaterial.

● Se till att du aldrig behöver kassera användbart bläck med HPs separata

originalbläckpatroner.

● Räkna med svart text av laserkvalitet och grafik och foton i fantastiska färger – direkt på

kontoret.

● Skapa professionella marginalfria flygblad, broschyrer och mycket mer – direkt från din

All-In-One-enhet för breda format.

Få mer gjort snabbare
● Få åtkomst till tidsbesparande, inbyggda affärsappar – det är bara att trycka och svepa

på pekskärmen (2,65 tum).3

● Du kan enkelt skriva ut från din mobila enhet och vara uppkopplad på resan – även utan

tillgång till ett nätverk.4,5

● Hantera utskrifts- och skanningsåtgärder var du än befinner dig med den kostnadsfria

mobilappen HP All-in-One Printer Remote.6

● Skanna enkelt ID-kort och andra dubbelsidiga dokument på en enda sida.

Spara energi. Spara papper. Spara tid.
● Schemalägg skrivaren att slås på när du behöver den och stängas av när den inte

behövs – och minska energiförbrukningen med upp till 40 %.7

● Spara resurser med hjälp av digitala faxfunktioner som gör att du kan visa och lagra fax

elektroniskt.

HP OfficeJet 7510 All-in-One-skrivare för breda format

Teknisk information
Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna, fax

Utskriftshastighet

Upp t 15 sid/min ISO svart (A4); Upp t 8 sid/min ISO färg (A4)

Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 1 200 dpi Svart; Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi vid
färgutskrift (från en dator med vissa HP-fotopapper och 1200 original-dpi)

Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 3,3 mm; Underkant: 3,3 mm; Vänster: 3,3 mm;
Höger: 3,3 mm; Maximalt utskriftsområde: 330 x 482,6 mm

Skrivarspråk

HP PCL 3 GUI; Utökat med HP PCL 3

Utskriftsfunktioner

Kantfri utskrift: Ja (upp till A3+)

Bläckpatronsnummer

4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Kapacitet för mobil utskrift

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift

Kapacitet per månad

Upp till 12 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 200 till 800

Automatisk papperssensor

Ja

Processorhastighet

500 MHz

Bildskärm

6,73 cm (2,65-tums) LCD (färg) med IR-pekskärmsfunktion

Stöd för flerprogramskörning

Ja

Trådlös funktion

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

Anslutning

Standard 1 USB 2.0 (hög hastighet); 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 1
USB-värd; 1 RJ-11-fax

Nätverksfunktioner

Ja, via inbyggt Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n

Minne

Standard 256 MB; maximal 256 MB

Kopieringsinställningar

Mediestorlek omfattar 10 x 15 cm, A4, A3; Maximalt antal kopior: Upp till 99
kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 1 200 dpi; Kopieringsupplösning,
färg, text och grafik: Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi vid färgutskrift (från
en dator med vissa HP-fotopapper och 1200 original-dpi);
Formatändringsfaktor för kopiator: 25 till 400 %

Kopieringshastighet

Upp t 9 kop/min svart ISO (A4), Upp t 6 kop/min färg ISO (A4)

Skannerspecifikationer

Skannertyp: Flatbädd, ADF; Avläsningsteknik: CIS; Metod för inläsning vid
skanning: Skanna, kopiera och faxa från frontpanelen, HP-programvara, EWS;
Twain-version: Version 1.9; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x
356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi

Filformat för skanning

Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)

Skanningshastighet

Upp till 2,0 ips (flatbädd); Upp till 1,35 ips (ADM) (A4)

Skanningsbar yta

största medieformat: 216 x 356 mm; Skanningsbart område (ADM): minsta
medieformat: 127 x 178 mm; största medieformat: 216 mm x 356 mm ADM

Bitdjup/gråskalenivåer

24-bitars/ 256

digital sändning

Standard: Skanna till USB/PC

Faxa

Ja, färg, Upp till 33,6 kbit/s

Faxspecifikationer

Faxminne: Upp t 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x
196 dpi, 256 grå nyanser; kortnummer: Upp till 100 nummer; Gruppfax,
maximalt antal platser: 48 mottagare; faxhastighet: 4 sekunder/sida

Medietyper

Vanligt papper, HP-fotopapper, HP matt broschyrpapper eller
Professional-papper, HP matt presentationspapper, HP glättat broschyrpapper
eller Professional-papper, annat bläckstrålefotopapper, annat matt
bläckstrålepapper, andra glättade papper för bläckstråleskrivare, tjockt vanligt
papper

Mediestorlekar

Stöds A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Kuvert (A2, C5, C6, DL); Registerkort A4;
9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Mediehantering

Inmatningskapacitet: Upp till 250 ark; Upp till 30 Kuvert; Upp till 80 kort Kort;
Upp till 60 ark fotopapper
Utmatningskapacitet: Upp till 75 ark, Upp till 10 kuvert
maximal: Upp till 75 ark
Dubbelsidig utskrift: Manuell
ADM: Standard, 35 ark

Pappersvikt

Stöds: 34 till 250 g/m²; ADM: 60 till 90 g/m²; Rekommenderade: 60 till 105
g/m²

Medföljer

G3J47A: HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One-skrivare; HP 932 Officejet
bläckpatron, svart (~400 sidor); HP 933 OfficeJet bläckpatron, cyan; HP 933
OfficeJet bläckpatron, magenta; HP 933 OfficeJet bläckpatron, gul; kapacitet
(~330 sidor); Startguide; En ordlös installationsguide, strömsladd;
Strömförsörjning; SW CD; Telefonsladd

Förbrukningsartiklar

CN053AE HP 932XL svart original bläckpatron med hög kapacitet
~1 000 sidor
CN054AE HP 933XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet
~825 sidor
CN055AE HP 933XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet
~825 sidor
CN056AE HP 933XL gul original bläckpatron med hög kapacitet
~825 sidor
CN057AE HP 932 svart original bläckpatron
~400 sidor

Kompatibla operativsystem

Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars),
Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows
Vista (32-bitars/64-bitars); Mac OS X v10.8, v10.9 eller v10.10; Linux (för mer
information, se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Lägsta systemkrav

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller
Internet, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)
processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet Explorer 8, CD-ROM/DVD
eller Internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 or v10.10: 1 GB ledigt
hårddiskutrymme, Internet, USB; Linux (för mer information, se
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 eller v10.10: 1 GB ledigt hårddiskutrymme,
Internet, USB

Medföljande program

HPs skrivarprogramvara, Google-verktygsfält, HP Update, internetbutik med
tillbehör, HP Photo Creations

Skrivarens mått (B x D x H)

Lägsta: 613 x 483 x 366 mm; maximal: 613 x 725 x 287 mm (rengöring och
OP-facket fullt utdraget)

Emballagets yttermått (B x D x H)

704 x 502 x 406 mm

Skrivarens vikt

13,02 kg

Emballagevikt

16,55 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 5 till 40 ºC, Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH

Informationslagring

Temperatur: -40 till 60 °C, Luftfuktighet: Max 90 % relativ luftfuktighet, ej i drift

Akustik

Ljudeffekt: Ljudtrycksnivåer: 56 dB(A) (svart utskrift, snabbutkast); 57 dB(A)
(färgutskrift, snabbutkast); 54 dB(A) (svart utskrift, normal); 52 dB(A)
(färgutskrift, normal); 52 dB(A) (ADM-kopiering, normal); 52 dB(A)
(flatbäddskopiering, normal)

Strömförsörjning

krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
förbrukning: 27,7 W (utskrift); 20,87 W (kopiering); 4,57 W (redo); 1,89 W
(viloläge); 0,31 W (manuellt avstängd); 0,31 W (autoavstängd)
typ av nätaggregat: Extern internationell nätadapter

Certifieringar

CISPR 22:2008/EN 55022:2010, klass B; EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008
ENERGY STAR-kvalificerad: Ja

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Garanti

Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad
HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativen varierar
beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Service och support

UG076E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för OfficeJet Pro-skrivare
UG194E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för OfficeJet-skrivare
(UG076E: endast Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, UG199E: alla
EMEA-länder)

Fotnoter

1Trådlösa prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten.; 2Kräver en trådlös åtkomstpunkt och en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras på hpconnected.com. Tillgängligheten varierar beroende på

land, språk och avtal.; 3Kräver en trådlös åtkomstpunkt och en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till appar varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på http://www.hpconnected.com.; 4För lokala
utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. För fjärrutskrift krävs internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. Mer information om utskrifter samt om det
krävs en app finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan
det även behövas en app eller en drivrutin. Trådlösa prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Den mobila enheten kräver en
trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning. Kompatibel med iPhone® 4 och senare, fjärde generationens iPad®, iPad mini™, iPad Air® och iPod® 5G med iOS 7 eller senare samt mobila enheter med Android™ 4.0.3 eller senare. Vilka funktioner som kan styras
varierar mellan olika mobila operativsystem. För att du ska kunna styra skanning/kopiering måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. För mobil
skanning krävs en kamera med minst 5 megapixlar och autofokusfunktion.; 7Energibesparingsberäkningen utgår från att enheten är avstängd enligt ett schema under 12 timmar per veckodag och 48 timmar per helg. Den minskade energianvändningen jämförs
med en modell för typisk daglig användning som bygger på att enheterna är avstängda nattetid och under helger.
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