
HP Officejet 7110Wide Format ePrinter

A HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter olyan kis- és közepes
méretű vállalkozások számára ideális választás, amelyeknek
gazdaságos, professzionális minőségű, széles formátumú
nyomatatásra van szükségük akár A3+ méretben, a vezetékes és
vezeték nélküli hálózati kapcsolat nyújtotta rugalmasság és az
egyszerű mobil nyomtatás mellett.

1A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek.
2Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a HP webkompatibilis nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a
www.hp.com/go/eprintcenter webhelyre). A mobileszköznek rendelkeznie kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra szükség lehet. Külön igénybevett adatkapcsolati vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási
időtartam és a kapcsolati sebesség eltérő lehet.
3A lapköltségre vonatkozó adatok a nettó 200 euró alatti, egy nyomtatódobot használó színes lézernyomtatók többségén alapulnak a 2012. májusi állapotnak megfelelően. További információk: www.hp.com/eu/ojfacts. ISO kapacitás a legnagyobb kapacitású patronokkal,
folyamatos nyomtatás esetén; lásd: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4HP Color LaserJet CP2020/CM2320 sorozatú és a HP Officejet Pro termékcsalád nyomtatóinak használatával nyomtatott marketinganyagok alapján, összevetve a kiskereskedelmi másolóirodák átlagos áraival 2500 oldal nyomtatására vonatkozóan. A tényleges eredmények
változhatnak. Forrás: Az InfoTrends tanulmányai a nyomtatási költségekre vonatkozóan, 2011. június. További részletekért keresse fel a www.hp.com/go/printcosts webhelyet.
5Nem tartozék, külön vásárolható meg.
6Automatikus kétoldalas nyomtatási funkciót nem tartalmaz; ez külön vásárolható meg.
7A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon 47 országban, területen és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További
információk: www.hp.com/recycle.

Nyomtasson gazdaságosan professzionális
minőségű anyagokat széles formátumban.

● Még többet megtehet házon belül – a széles formátumú
nyomtatóval hatásos reklámanyagokat készíthet
levelezőlap mérettől A3+ méretig.

● Professzionális színminőségben nyomtathat, oldalanként
akár 50%-kal alacsonyabb költséggel a
lézernyomtatókhoz képest.3

● A másolóirodák árainál olcsóbban készíthet keret nélküli
brosúrákat, szórólapokat, termékismertetőket és más
anyagokat.4

● A négy különböző tintával gazdaságosan nyomtathat,
hiszen csak a szükséges patronokat kell cserélnie.

Fokozza termelékenységét – a kompakt
készülék nagymennyiségű nyomtatási
feladat kezelésére is képes.

● Hatékonyon dolgozhat – a 250 lapos papírtálca
feltöltését követően a hosszú nyomtatási feladatok nem
igényelnek felügyeletet.

● A gyakori nyomtatáshoz elérhető nagy kapacitású XL
tintapatronok révén ritkábban kell pótolnia a
kellékanyagokat.5

● Kompakt kialakítása révén a készülék kényelmesen
elhelyezhető az íróasztal közelében, vagy egy félreeső
helyen, ahol senkinek sincs útban.

● Nem kell aggódnia a nyomtatási teljesítmény miatt, a
készülék havonta akár 800 oldal nyomtatására képes.

Csatlakozzon, nyomtasson, legyen
hatékony – irodában és útközben egyaránt2.

● A vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatva
megoszthatja ezt a nagy teljesítményű nyomtatót a
vezeték nélküli kapcsolódásra képes egyéb
számítógépekkel.1

● A HP ePrint segítségével szinte bárhonnan nyomtathat
okostelefonjáról vagy táblagépéről.2

● Az Ethernet hálózathoz csatlakoztatva kis
munkacsoportokkal oszthatja meg a sokoldalú
nyomtató nyújtotta teljesítményt.

● Nyomtatást indító gomb az okostelefonján – az
ingyenes HP ePrint segítségével közvetlenül is
nyomtathat mobileszközéről.

Takarékoskodjon az erőforrásokkal a
teljesítmény feláldozása nélkül.

● Energiát takaríthat meg a teljesítmény feláldozása
nélkül – ez az eszköz ENERGY STAR® minősítéssel és
EPEAT® Bronz besorolással rendelkezik.

● Akár a papírköltség 50%-át is megtakaríthatja az
opcionális automatikus kétoldalas nyomtatással.6

● Csökkentheti ökológiai lábnyomát – eredeti HP
tintapatronjait a HP Planet Partners program keretében
újrahasznosíthatja.7
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MŰSZAKI ADATOK
Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras

Szabvány nyomtató-parancsnyelvek HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Nyomtatási sebesség Fekete (ISO): Akár 15 oldal percenként; Fekete (vázlat): Akár 32 oldal percenként; Színes (ISO):
Akár 8 oldal percenként; Színes (vázlat): Akár 29 oldal percenként; Első nyomat elkészülése,
színes (A4, kész): Akár 19 mp alatt

Nyomtatási felbontás Fekete (legjobb): Legfeljebb 600 x 1200 dpi; Színes (legjobb): Max. 4800 x 1200 optimalizált dpi
számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás
esetén

Nyomtató intelligens szoftverének
jellemzői

Tájolás: Álló/fekvő; Nyomtatás mindkét oldalra: Nincs/Átfordítás a hosszú oldal
mentén/Átfordítás a rövid oldal mentén; Oldalsorrend: Elölről hátra/Hátulról előre;
Oldalformátum: Oldalak laponként: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (vagyis N-up nyomtatás)/Füzet/Szegélyek
rajzolása; Szürkeárnyalatos nyomtatás: kikapcsolva/minőségi szürkeárnyalatos/csak fekete
tinta; Szegély nélküli nyomtatás: Nyomtatás szegéllyel/szegély nélkül; Nyomtatási minőség:
Piszkozat/Normál/Legjobb/Maximum dpi; HP Real Life technológiák: Kikapcsolás/Bekapcsolás

Nyomtatópatronok száma 4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Terhelhetőség Havonta, A4: Max. 12000 oldal

Ajánlott havi lapkapacitás 200–800 oldal

nyomtatási margók Felső: 3,3 mm (duplex 16 mm); Bal: 3,3 mm; Alsó: 3,3 mm (duplex 16 mm); Jobb: 3,3 mm

Szabvány csatlakoztathatóság 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n

Hálózati jellemzők Beépített Ethernet és vezeték nélküli 802.11b/g/n

Támogatott hálózati protokollok TCP/IP

Vezeték nélküli használat Igen

Mobil nyomtatási képesség HP ePrint, Apple AirPrint™

Kezelőpanel 4 tintapatron-jelzőfény, 4 gomb háttérvilágítással (Folytatás, Vezeték nélküli, ePrint és
Tápellátás), további 2 gomb (Mégse és Konfiguráció), és 1 hálózati kapcsolatot jelző fény

Szabvány memória 16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Legnagyobb memória 16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

Processzorsebesség 500 MHz

Támogatott adathordozó-típusok Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotó, borítékok, kártyák (kartoték)

Támogatott hordozóméretek 1. tálca: A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), A4 kartotéklap, C5 boríték, C6 boríték, DL boríték,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Egyedi hordozóméretek 76,2 x 127 mm-től 330,2 x 482,6 mm-ig

Hordozó támogatott súlya 60–250 g/m²; A HP Premium Plus fotópapír (300 g/m²) szintén támogatott

Nyomtatáskezelés 250 lapos adagolótálca; 75 lapos kimeneti tálca; Kétoldalas lehetőségek: Automatikus
(opcionális); Borítékadagoló: Igen, 30; Szabványos papírtálcák: 1; Kimeneti kapacitások:
Maximális kimeneti kapacitás: Akár 75 lap legal

A doboz tartalma CR768A HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter; HP 932 Setup fekete Officejet tintapatron (~
400 oldal); HP 933 Setup tintapatron (ciánkék, bíbor, sárga) (~ 330 oldal); nyomtatószoftver és
felhasználói kézikönyv CD-ROM-on; termékismertető; üzembe helyezési útmutató;
tápvezeték

Tartozékok C7G18A HP tintasugaras automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) egység

Kellékek CN053AE HP 932XL fekete Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 1000 oldal*
CN054AE HP 933XL ciánkék Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 825 oldal*
CN055AE HP 933XL bíbor Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 825 oldal*
CN056AE HP 933XL Officejet sárga tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 825 oldal*
CN057AE HP 932 fekete Officejet tintapatron
Festékkazetta átlagos élettartama 400 oldal*
CR711AE HP 933XL Officejet gazdaságos csomag - 75 lap/A4/210 x 297 mm
További információk a patronok lap- és fotónyomtatási teljesítményéről: hp.com/go/pageyield

Szoftver mellékelve HP nyomtatószoftver, HP Bing Bar (HP Smart Print szolgáltatással), HP Officejet 7110 sorozat
súgó, HP Officejet 7110 sorozat – Termékfejlesztési tanulmány, HP Update, Kellékek vásárlása
online, HP Photo Creations

Kompatibilis operációs rendszerek Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows 7 (32 bites és 64 bites), Windows Vista (32 bites és
64 bites), Windows XP (32 bites) SP3 vagy újabb, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain
Lion, Linux (További információért látogasson el a
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html webhelyre)

Minimális rendszerkövetelmények PC: Windows 7 vagy Windows 8: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB
szabad lemezterület, Internet Explorer, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB.
Windows Vista: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad
lemezterület, Internet Explorer, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB.
Windows XP SP3 (csak 32-bites): Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis
processzor, 750 MB szabad lemezterület, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core™
processzor, 1 GB szabad lemezterület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB.
Linux (További információk: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core™ processzor, 1 GB szabad
lemezterület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB.

Hang Leadott hangerő értékei: 6,5 B(A)

Áramellátás Tápegység típusa: Külső
Tápellátási igény: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Energiafogyasztás: 30,3 watt (maximum), 25,4 watt (aktív), 1,92 watt (készenlét), 1,04 watt
(alvó), 0,31 watt (kézi kikapcsolás)

Működési környezet Működési hőmérséklet tartomány: 15–32°C
Javasolt működési hőmérséklet: 15–32°C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -40–60°C
Javasolt működési páratartalom tartomány: 25–75% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Nyugalmi páratartalom-tartomány: 5–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Működési páratartalom tartomány: 5–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Terméktanúsítványok CE (Európai Unió); Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950 szabványnak megfelelő; EU LVD
és EN 60950 szabványnak megfelelő; NEMKO-GS által jóváhagyva; CE (Európai Unió); ENERGY
STAR: Igen

A termék mérete Széles x mély x magas: 585 x 419 x 189 mm (zárt tálcák)

A termék tömege 8,5 kg

Garancia Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási
lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

Származási ország Gyártási hely: Kína

Szolgáltatási és támogatási
lehetőségek

UG194E - HP 3 éves Care Pack standard csereszolgáltatással, Officejet nyomtatókhoz (minden
európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető)
UG070E - HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással, Officejet
nyomtatókhoz (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban,
Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában,
Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült
Királyságban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban
és Szlovákiában).

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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