
Dane techniczne

Drukarka wielkoformatowa HP
OfficeJet 7510 All-in-One
Wszystko, czego Twoja firma potrzebuje, aby zrobić dobre
wrażenie

Spraw, aby Twoja firma wyróżniała
się dzięki wspaniałym,
wielkoformatowym kolorowym
wydrukom w cenie, na którą
możesz sobie pozwolić. Zwiększ
tempo i wydajność pracy,
korzystając z różnorodnej gamy
narzędzi. Twórz profesjonalne
materiały marketingowe
bezpośrednio w biurze.

Najważniejsze wydarzenia

● Prędkość druku: Do 15 str./min w czerni wg
normy ISO (A4); Do 8 str./min w kolorze wg
normy ISO (A4)

● Opcje podłączania: Standardowo 1 port
USB 2.0 Hi-Speed; 1 port Ethernet; 1 karta
sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n; 1
port USB hosta; 1 port RJ-11 (faks)

● Wyświetlacz: Panel dotykowy LCD o
przekątnej 6,73 cm (2,65 cala) w technologii
podczerwieni

● Obsługa faksu: Tak

Wszystko, czego potrzebujesz – zawsze pod ręką
● Pojedyncze urządzenie oferujące funkcje skanowania, kopiowania, faksowania i
drukowania w wielu różnych formatach – dostosowane do potrzeb każdej firmy.

● Wbudowany interfejs Ethernet i funkcje bezprzewodowe pozwalają z łatwością
uzyskiwać dostęp, drukować i udostępniać zasoby w sieci.1

● Funkcje skanowania do napędu USB, komputera i poczty elektronicznej oraz wysyłania
faksów do komputera zapewniają szybki i łatwy dostęp do dokumentów.2

● Wystarczy podejść, aby drukować lub skanować bezpośrednio z przenośnej pamięci za
pośrednictwem łatwo dostępnego portu USB.

Niedrogie wydruki kolorowe profesjonalnej jakości
● Niskie koszty drukowania – od zdjęć po materiały marketingowe bez marginesów –
przekładają się na oszczędności w firmie.

● Osobne oryginalne wkłady atramentowe HP pozwalają uniknąć wyrzucania niezużytego
wkładu.

● Laserowej jakości czarny tekst i oszałamiające kolory grafik i zdjęć – bezpośrednio w
biurze.

● Wielkoformatowe urządzenie All-in-One pozwala bezpośrednio tworzyć profesjonalnej
jakości ulotki i broszury bez marginesów oraz inne materiały.

Pracuj wydajniej i szybciej
● Dostęp do zapewniających oszczędność czasu, wbudowanych aplikacji biznesowych –
wystarczy skorzystać z ekranu dotykowego o przekątnej 6,73 cm (2,65 cala).3

● Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych i stała łączność w podróży – nawet bez
dostępu do sieci.4,5

● Zarządzaj zadaniami druku i skanowania w ruchu z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji
mobilnej HP All-in-One Printer Remote.6

● Łatwe skanowanie dowodów osobistych i innych dwustronnych dokumentów na
pojedynczej stronie.

Oszczędzaj energię. Oszczędzaj papier. Oszczędzaj czas.
● Drukarka może się włączać, gdy jest potrzebna, i wyłączać, gdy nie jest używana –
obniżając zużycie energii nawet o 40%.7

● Funkcje cyfrowego faksu pozwalają przeglądać i przechowywać faksy w postaci
elektronicznej, zapewniając oszczędność zasobów.



Drukarka wielkoformatowa HP OfficeJet 7510 All-in-One

Dane techniczne
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Prędkość druku Do 15 str./min ISO w czerni (A4); Do 8 str./min ISO w kolorze (A4)

Rozdzielczość druku Do 600 x 1200 dpi W czerni; Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi
(przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych
HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet

Obszar drukowania Marginesy wydruku: Górny: 3,3 mm; Dolny: 3,3 mm; Lewy: 3,3 mm; Prawy: 3,3
mm; Maksymalny obszar zadruku: 330 x 482,6 mm

Języki drukowania HP PCL 3 GUI; rozszerzony HP PCL 3

Możliwości drukarki Druk bez marginesów: Tak (do formatu A3+)

Liczba wkładów drukujących 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Możliwość drukumobilnego Apple AirPrint™; HP ePrint; Bezpośredni druk bezprzewodowy; Certyfikat
Mopria

Normatywnymiesięczny cykl pracy Maks. 12 000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie:
200–800

Czujnik automatycznego wykrywania
rodzaju papieru

Tak

Wyświetlacz Panel dotykowy LCD o przekątnej 6,73 cm (2,65 cala) w technologii
podczerwieni

Obsługiwana wielozadaniowość Tak

Możliwość pracy bezprzewodowej Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

Sieci i łączność Standardowo 1 port USB 2.0 Hi-Speed; 1 port Ethernet; 1 karta sieci
bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port USB hosta; 1 port RJ-11 (faks)

Możliwości pracy w sieci Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i Wi-Fi 802.11b/g/n)

Pamięć Standardowo 256 MB; maksymalnie 256 MB

Ustawienia kopiarki Formaty nośników obejmują 10 x 15 cm, A4, A3; Maksymalna liczba kopii: Do
99 kopii; Rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 1200 dpi; Rozdzielczość
kopiowania, kolorowy tekst i grafika: Rozdzielczość optymalizowana do
4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach
fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi); Skala zmiany
rozmiarów w kopiarce: 25 do 400%

Prędkość kopiowania Do 9 kopii/min czarny ISO (A4), Do 6 kopii/min kolorowy ISO (A4)

Dane techniczne skanera Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia
skanowania: CIS; Tryby skanowania: Skanowanie, kopiowanie i faksowanie z
panelu przedniego, oprogramowanie HP, EWS; Wersja sterownika Twain: Wersja
1.9; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 356 mm;
Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi

Format pliku skanowania Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie do skanowania: Bitmap
(.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), searchable PDF (.pdf),
Text (.txt), TIFF (.tif)

Szybkość skanowania Do 2,0 obrazu/min (skaner płaski); Do 1,35 obrazu/min (z automatycznego
podajnika dokumentów (ADF)) (A4)

Powierzchnia skanowalna maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm; Obszar skanowania
(automatyczny podajnik dokumentów): minimalny wymiar mediów: 127 x 178
mm; maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm ADF

Głębia bitowa/poziomy skali szarości 24-bitowa/ 256

cyfrowe wysyłanie Standardowo: Skanowanie do napędu USB/komputera

Faksowanie Tak, kolor, Do 33.6 kb/s

Specyfikacje faksowania Pamięć faksu: Do 100 stron; Rozdzielczość faksu: Standardowo: 203 x 98 dpi;
Najwyższa: 203x196 dpi, 256 odcieni szarości; szybkie wybieranie: Do 100
numerów; Komunikacja radiowa, maksymalna liczba lokalizacji: 48 adresatów;
szykość faksu: 4 sekund na stronę

typy papieru Papier zwykły, papiery fotograficzne HP, papier matowy HP Brochure lub
Professional, papier matowy HP Presentation, papier błyszczący HP Brochure
lub Professional, inne papiery fotograficzne do druku atramentowego, inne
papiery matowe do druku atramentowego, inne papiery błyszczące do druku
atramentowego, gruby papier zwykły

rozmiary nośników wspierany A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Koperta (A2, C5, C6, DL); Karta
indeksowa A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

obsługa nośników Pojemność podajników: Do 250 arkuszy; Do 30 Koperty; Do 80 kart Karty; Do
60 ark. papier fotograficzny
Pojemność wyjściowa: Do 75 ark., Do 10 kopert
maksymalnie: Do 75 ark.
Drukowanie dwustronne: Ręczny
ADF: Standardowo 35 arkuszy

Gramatura papieru wspierany: Od 34 do 250 g/m²; ADF: od 60 do 90 g/m²; Zalecane: od 60 do 105
g/m˛

Zawartość opakowania G3J47A: Drukarka wielkoformatowa HP OfficeJet 7510 All-in-One; Wkłady HP
932/933; Podręcznik instalacji; Jeden plakat z ilustracjami; Przewód zasilania;
Zasilacz; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód telefoniczny

Materiały eksploatacyjne CN053AE HP 932XL oryginalny wkład atramentowy czarny XL ok. 1000 stron
CN054AE HP 933XL oryginalny wkład atramentowy błękitny XL ok. 825 stron
CN055AE HP 933XL oryginalny wkład atramentowy purpurowy XL ok. 825 stron
CN056AE HP 933XL oryginalny wkład atramentowy żółty XL ok. 825 stron
CN057AE HP 932 oryginalny wkład atramentowy czarny ok. 400 stron

Zgodne systemy operacyjne Windows 8.1 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i
64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit); Mac OS X v10.8, v10.9 lub v10.10;
Linux (więcej informacji jest dostępnych na stronie
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimalne wymagania systemowe Windows: Windows 7, 8, 8.1: procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 2 GB
wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer, napęd CD-ROM/DVD lub
Internet, port USB; Windows Vista: procesor 800 MHz 32-bit (x86) lub 64-bit
(x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer 8, napęd
CD-ROM/DVD lub Internet, port USB
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 lub v10.10: 1 GB wolnego miejsca na dysku
twardym, Internet, port USB

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie drukarki HP, pasek narzędzi Google Toolbar, usługa
aktualizacji HP Update, usługa zakupu materiałów eksploatacyjnych online, HP
Photo Creations

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) Minimalnie: 613 x 483 x 366 mm; maksymalnie: 613 x 725 x 287 mm (z
całkowicie rozłożoną pokrywą i odbiornikiem)

Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.) 704 x 502 x 406 mm

Masa drukarki 13,02 kg

Waga z opakowaniem (brutto) 16,55 kg

Środowisko pracy Temperatura: od 5 do 40ºC, Wilgotność: wilgotność względna 20%–80%

Archiwizacja danych Temperatura: od 40 do 60°C, Wilgotność: Wilgotność względna maks. 90%,
gdy urządzenie nie pracuje

Akustyka Moc dźwięku: Ciśnienia emisji akustycznych: 56 dB(A) (druk w trybie szybkim
roboczym w czerni); 57 dB(A) (druk w trybie szybkim roboczym w kolorze);
54 dB(A) (druk w trybie normalnym w czerni); 52 dB(A) (druk w trybie
normalnym w kolorze); 52 dB(A) (kopiowanie w trybie normalnym z
automatycznego podajnika dokumentów (ADF)); 52 dB(A) (kopiowanie w trybie
normalnym płaskim)

Zasilanie wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz
(+/-3 Hz)
zużycie: 27,7 W (drukowanie); 20,87 W (kopiowanie); 4,57 W (tryb gotowości);
1,89 W (tryb uśpienia); 0,31 W (ręczne wyłączenie); 0,31 W (automatyczne
wyłączenie);
typ zasilacza: Uniwersalny zasilacz zewnętrzny

certyfikacje CISPR 22:2008/EN 55022:2010 klasa B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006;
EN 61000-3-3:2008
Certyfikat ENERGY STAR®: Tak

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja Standardowa, roczna, ograniczona gwarancja HP na sprzęt. 3-letnia,
ograniczona gwarancja HP na sprzęt po rejestracji w ciągu 60 dni od zakupu
(więcej informacji na stronie hp.com/eu/3yearwarranty). Opcje gwarancji i
pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.

serwis i wsparcie UG076E – 3-letnie wsparcie HP Care Pack z wymianą w następnym dniu dla
drukarek OfficeJet Pro
UG199E – 3-letnie wsparcie HP Care Pack z wymianą w trybie standardowym
dla drukarek OfficeJet Pro
(UG076E: tylko Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia,
Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja, UG199E: wszystkie kraje
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)

Przypisy
1Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego.; 2Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz połączenia drukarki z Internetem. Usługi mogą wymagać rejestracji na stronie
hpconnected.com. Dostępność różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń.; 3Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług wymagana jest rejestracja. Dostępność
aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hpconnected.com.; 4Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci
lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką sieciową HP. Szczegółowe instrukcje dotyczące drukowania oraz informacje na temat tego, czy wymagana jest aplikacja,
można znaleźć na stronie hp.com/go/mobileprinting.; 5Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio z siecią Wi-Fi urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obsługą sieci bezprzewodowej. W
zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki od punktu dostępowego.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Urządzenie przenośne wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i połączenia z Internetem. Rozwiązanie jest zgodne z urządzeniami iPhone® 4 i
nowszymi, iPad® 4. generacji, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G z systemem iOS 7 lub nowszym oraz z urządzeniami przenośnymi z systemem Android™ 4.0.3 lub nowszym. Funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego
urządzenia przenośnego. Sterowanie skanowaniem/kopiowaniem wymaga, aby urządzenie przenośne i drukarka znajdowały się w tej samej sieci bezprzewodowej lub aby urządzenie przenośne było połączone z drukarką za pomocą
bezpośredniego połączenia bezprzewodowego. Do obsługi skanowania za pomocą urządzenia przenośnego aparat fotograficzny urządzenia musi mieć rozdzielczość co najmniej 5 megapikseli i funkcję automatycznej regulacji ostrości.; 7W
obliczeniach oszczędności energii przyjęto, że urządzenie jest wyłączone przez 12 godzin w ciągu dnia roboczego oraz przez 48 godzin w weekend. Obniżone zużycie energii zostało porównane z modelem typowego użycia dziennego,
który zakłada, że urządzenie pozostaje wyłączone w nocy i przez weekend.

http://www.hp.com/pl
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