
Wielkoformatowa e-drukarka HP Officejet 7110

E-drukarka wielkoformatowa HP Officejet 7110 jest przeznaczona
dla małych i średnich firm potrzebujących ekonomicznego i
profesjonalnej jakości druku wielkoformatowego w formacie do A3+,
z możliwością pracy przewodowej/bezprzewodowej i łatwym
drukowaniemmobilnym.

1Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa tylko z routerami o częstotliwości 2,4 GHz.
2Wymaga połączenia internetowego z drukarką HP z funkcją dostępu do Internetu i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint: patrz www.hp.com/go/eprintcenter). Urządzenia przenośne
wymagają połączenia z Internetem i obsługi poczty elektronicznej. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić.
3Na podstawie materiałów marketingowych drukowanych na drukarce HP Color LaserJet z serii CP2020/CM2320 z materiałami z rodziny HP Officejet Pro, w porównaniu ze średnią ceną detaliczną dla wydruków o nakładzie do 2500 stron. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
Źródło: InfoTrends Cost of Print Studies, czerwiec 2011. Więcej szczegółów: patrz www.hp.com/go/printcosts.
4Odporność na wodę na podstawie wewnętrznych testów HP przeprowadzonych z użyciem papieru z logo ColorLok®.
5Odporność na blaknięcie na podstawie prognoz przemysłu papierniczego dot. papierów bezkwasowych, z oryginalnymi atramentami HP; dane o stabilności barwników w temperaturze pokojowej na podstawie testów zgodności podobnych systemów z normami ISO 11798 i
ISO 18909.
6Nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno.

Twórzmateriały profesjonalnej jakości
dzięki ekonomicznemu drukowaniu
wielkoformatowemu.

● Zrób więcej we własnym zakresie – drukuj atrakcyjne
materiały marketingowe od formatu pocztówkowego do
A3+.

● Drukowanie broszur z marginesami lub bez, ulotek i
innych materiałów taniej niż w drukarni.3

● Cztery osobne, ekonomiczne wkłady atramentowe –
wymieniaj tylko te, które tego wymagają.

● Twórz szybkoschnące, efektowne materiały, które są
odporne na działanie wody i blaknięcie dzięki
atramentom HP Officejet. 4,5

Zwiększ wydajność pracy – ta niewielka
drukarkamoże wykonywać duże zadania
druku.

● Utrzymaj dużą wydajność pracy – podajnik na 250
arkuszy pozwala pozostawić duże zadania drukowania
bez nadzoru.

● Ogranicz obsługę – opcjonalne wkłady atramentowe XL o
dużej pojemności do częstego drukowania.6

● Drukarka może stać blisko biurka lub w oddalonym
miejscu – dzięki niewielkim wymiarom zmieści się
wszędzie.

● Bezproblemowa wydajność z drukarki przeznaczonej dla
nakładów do 800 stron na miesiąc.

Łącz się z Internetem, drukuj i utrzymuj
wysoką wydajność pracy – w biurze lub
w podróży2.

● Dodaj tę wydajną drukarkę do sieci bezprzewodowej i
udostępnij innym komputerom z komunikacją
bezprzewodową.1

● Wyjątkowa elastyczność możliwości drukowania ze
smartfonów i tabletów z niemal każdego miejsca za
pomocą funkcji HP ePrint.2

● Duża wydajność w obrębie małych zespołów roboczych
dzięki dodaniu tej wszechstronnej drukarka do sieci
Ethernet.

● Przycisk drukowania w smartfonie – bezpłatna aplikacja
HP ePrint umożliwia drukowanie bezpośrednio z
urządzeń przenośnych.
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DANE TECHNICZNE
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3
Prędkość druku Czarny (ISO): Do 15 str./min; Kolorowy (ISO): Do 8 str./min; Wydruk pierwszej strony w

kolorze (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): W ciągu zaledwie 19 s
Rozdzielczość druku W czerni (best): Do 600 x 1200 dpi; Kolor (best): Rozdzielczość optymalizowana do

4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach
fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

Cechy inteligentnego
oprogramowania drukarki

Orientacja: Pionowo/poziomo; Druk dwustronny: Brak / odwracanie wzdłuż
dłuższego brzegu / odwracanie wzdłuż krótszego brzegu; Kolejność stron:
Przód-tył/tył-przód; Format strony: Wiele stron na jednym arkuszu: 1, 2, 4, 6, 9,
16 (tj. drukowanie N-up) /broszur/obramowań; Druk w skali szarości: Wyłączony
/ wysoka jakość / tylko czarny atrament; Druk bez marginesów: Druk z
marginesami / druk bez marginesów; Jakość wydruku: mała / normalna /
wysoka / maksymalna rozdzielczość; Technologie HP Real Life: Wyłączone /
włączone;

Liczba wkładów drukujących 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
Obciążalność Miesięcznie, A4: Do 12000 stron
Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

200 do 800 stron

marginesy wydruku Górny: 3,3 mm (dupleks 16 mm); Lewy: 3,3 mm; Dolny: 3,3 mm (dupleks 16 mm);
Prawy: 3,3 mm

Standardowe podłączenia 1 port USB 2.0, 1 interfejs Ethernet; 1 interfejs WiFi 802.11b/g/n
Możliwości pracy w sieci Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej Ethernet 802.11b/g/n
Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP
Możliwość pracy bezprzewodowej Tak
Możliwość druku mobilnego HP ePrint, Apple AirPrint™
Panel sterowania 4 kontrolki wkładów atramentowych, 4 przyciski z kontrolkami (wznawiania,

sieci bezprzewodowej , ePrint i zasilania) i 2 przyciski (anulowania i konfiguracji)
oraz 1 kontrolka sieci

Pamięć standardowa 16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM);
Maksymalna wielkość pamięci 16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM);
prędkość procesora 500 MHz
Nośniki Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier

fotograficzny, koperty, karty (indeksowe)
Obsługiwane formaty nośników A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), karta indeksowa A4, koperta C5, koperta

C6, koperta DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Niestandardowe formaty nośników 76,2 x 127 do 330,2 x 482,6 mm
Obsługiwana gramatura nośników Od 60 do 250 g/m2
Obsługa druku podajnik na 250 arkuszy; Odbiornik na 75 arkuszy; Opcja druku dwustronnego:

Automatyczny (opcja); Podajnik kopert: Tak, 30; Standardowe podajniki papieru: 1;
Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 75 ark.

Zawartość opakowania CR768AWielkoformatowa e-drukarka HP Officejet 7110; Startowy czarny
wkład atramentowy HP 932 Officejet (ok. 400 str.); Startowe wkłady
atramentowe HP 933 (błękitny, purpurowy, żółty) (ok. 330 str.);
oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD; instrukcja
wprowadzająca; plakat instalacyjny; kabel zasilania

Akcesoria C7G18A Moduł automatycznego druku dwustronnego HP Inkjet
Materiały eksploatacyjne CN053AE Czarny wkład atramentowy HP 932XL Officejet

Średnia wydajność kasety z tonerem 1000 stron*
CN054AE Błękitny wkład atramentowy HP 933XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN055AE Purpurowy wkład atramentowy HP 933XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN056AE Żółty wkład atramentowy HP 933XL Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 825 stron*
CN057AE Czarny wkład atramentowy HP 932 Officejet
Średnia wydajność kasety z tonerem 400 stron*
CR711AE Zestaw HP 933 Officejet Brochure Value Pack— 75 ark./A4\210 x 297
mm
Informacje o wydajności wkładów (drukowanie zwykłych stron i zdjęć) można
znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/pageyield

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie drukarki HP, pasek Bing dla HP (z funkcją HP Smart Print),
pomoc dla drukarek HP serii Officejet 7110, opracowanie dotyczące ulepszeń
produktu dla drukarek HP serii Officejet 7110, aktualizacje HP, sklep online
materiałów eksploatacyjnych, HP Photo Creations

Zgodne systemy operacyjne Windows 8 64-bitowy, Windows 8 32-bitowy, Windows 7 32-bitowy (w tym
Starter Edition), Windows 7 64-bitowy (w tym Starter Edition), Windows Vista
32-bitowy (w tym Starter Edition), Windows Vista 64-bitowy, Windows XP
32-bitowy (SP3 lub nowszy), Windows 2003 Server 64-bitowy, Windows
Server 2008 32-bitowy, Windows Server 2008 64-bitowy (w tym Server 2008
R2 64-bitowy), Windows 2003 Server (Standard Edition), Windows 2003
Server (Enterprise Edition), Windows 2003 Server 32-bitowy i 64-bitowy (SP1),
Windows 2003 Server 32-bitowy i 64-bitowy (SP2), Windows 2003 Server R2
32-bitowy i 64-bitowy (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows 2008
Server (Standard Edition), Windows 2008 Server (Enterprise Edition), Windows
2008 Server 32-bitowy i 64-bitowy (SP1), Windows 2008 Server 32-bitowy i
64-bitowy (SP2), Windows 2008 Server R2 32-bitowy i 64-bitowy (Standard
Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2012, Mac OS X v10.6, OS X Lion,
OS X Mountain Lion, Linux (więcej informacji na stronie
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimalne wymagania systemowe PC: Windows 7 i Windows 8: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy
(x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer, napęd
CD-ROM/DVD lub Internet, port USB. Windows Vista: procesor 800 MHz
32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku
twardym, Internet Explorer, napęd CD-ROM/DVD lub Internet, port USB.
Windows XP SP3 (tylko 32-bitowy): procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub
inny zgodny 233 MHz, 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet
Explorer 6, napęd CD-ROM/DVD lub Internet, port USB. Mac OS X v10.6, OS X
Lion, OS X Mountain Lion: procesor Intel® Core™, 1 GB wolnego miejsca na
dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub Internet, port USB. Linux (więcej
informacji na stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion , OS X Mountain Lion: procesor Intel® Core™,
1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub Internet,
port USB.

Zasilanie Typ zasilacza: Zewnętrzny
Zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
Pobór mocy: 30,3 W (maksymalnie), 25,4 W (aktywność), 1,92 W (tryb
gotowości), 1,04 W (tryb uśpienia), 0,31 W (urządzenie wył.)

Akustyka Poziommocy akustycznej: 6,5 B(A)
Środowisko pracy Zakres tempretatur pracy: 15 do 32ºC

Zalecana temperatura pracy: 15 do 32ºC
Zakres temperatur w czasie pracy: od 40 do 60°C
Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: Od 25 do 75% (bez kondensacji)
Zakres wilgotności po wyłączeniu: Od 5 do 90% (bez kondensacji)
Zakres wilgotności podczas pracy: Od 5 do 90% (bez kondensacji)

Certyfikacje produktu CE (Unia Europejska); Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami:
Zgodne z normą IEC 60950; zgodne z normami EU LVD i EN 60950; zgodne z
normą NEMKO-GS; CE (Unia Europejska); ENERGY STAR: Tak

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 585 x 419 x 189 mm (z zamkniętymi podajnikami)
waga produktu 8,5 kg
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja HP na sprzęt. Opcje gwarancji i

pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach
Opcje usług i pomocy technicznej UG194E—HP Care Pack, 3 lata, ze standardową wymianą dla drukarek Officejet (usługa

dostępna we wszystkich krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)
UG070E—HP Care Pack, 3 lata, z wymianą w następnym dniu dla drukarek Officejet (usługa
dostępna w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii,
Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Grecji, Polsce,
Słowacji i na Węgrzech).

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack
pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i
rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej , dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w
przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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