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HP Officejet 7612Wide Format
e-All-in-One
Az alacsony költségű, széles formátumú, sokoldalú
megoldásokkal saját maga gondoskodhat
vállalkozása hatékonyabbá tételéről.

Még többet megtehet ezzel a
gazdaságos, megbízható HP
e-all-in-one készülékkel.
Professzionális minőségű
marketinganyagokat készíthet
levelezőlap mérettől A3+
méretig. Beolvashat, másolhat
és faxolhat is, valamint
maximálisra növelheti
termelékenységét a vezeték
nélküli hálózati
felhasználással1 és az
egyszerű mobil nyomtatással.2

Nyomtatási sebesség: Akár 15 fekete-fehér oldal/perces
ISO-sebesség (A4); Akár 8 színes oldal/perces ISO-sebesség
(A4)
Papírkezelés: Automatikus 2 oldalas nyomtatás akár A3
méretben
Terhelhetőség: Akár 12 000 oldal (A4)
RMPV: 200–800 oldal (nyomtatás)

Vállalatával sokoldalú, széles formátumú nyomatokkal jelenhet meg a piacon –másolást,
beolvasást vagy faxolást is végezhet.
● Látványos, színes nyomatokat készíthet levelezőlap mérettől A3+ méretig, és kiélvezheti a

könnyen használható másolási, beolvasási és faxolási eszközök sokoldalúságát.

● 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

● Megfizethetőbb nyomtatás a négy önálló tintapatronnak köszönhetően – nagy kapacitású XL
tintapatronok, gyakori nyomtatáshoz.5

Dolgozzon hatékonyabban – a teljesítménynövelő szolgáltatásokkal időt takaríthat meg.
● Nagy, akár A3 méretű dokumentumokat olvashat be egyetlen műveletben ezzel a lenyűgözően

kompakt e-all-in-one készülékkel.

● Hagyja, hogy a készülék magától kinyomtassa a hosszabb munkákat, az automatikus lapadagoló
és a 250 lapos papírtálca segítségével.

● Leegyszerűsítheti munkafolyamatait – közvetlenül az intuitív és könnyen használható
érintőképernyőről férhet hozzá üzleti alkalmazásokhoz.6

● Nem kell aggódnia a teljesítmény miatt, az e-all-in-one 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

● Nyomtathat vezeték nélküli funkciókkal rendelkező mobileszközéről – hálózat nélkül – a vezeték
nélküli közvetlen nyomtatás segítségével.7

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

Takarékoskodjon az erőforrásokkal a teljesítmény feláldozása nélkül.
● Energiát takaríthat meg a teljesítmény feláldozása nélkül – ez az eszköz ENERGY STAR® 2.0

minősítéssel és EPEAT® Bronz besorolással rendelkezik.

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

● Csökkentheti ökológiai lábnyomát – eredeti HP tintapatronjait a HP Planet Partners program
keretében újrahasznosíthatja.8

● Akár 40%-os energiamegtakarítást érhet el – az ütemezés be- és kikapcsolásával előre
beállíthatja, hogy a nyomtató mikor kapcsoljon be, illetve ki.9
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Műszaki adatok
Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras

Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web

Nyomtatási sebesség Akár 15 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 8 oldal percenként ISO színes (A4)
Az ISO tesztoldalak első oldala vagy első adagja után. További részletekért keresse
fel a hp.com/go/printerclaims webhelyet.

Alapvető csatlakozók 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 1 USB gazdaport; 2 RJ-11 fax

Mobil nyomtatási képesség Apple AirPrint™; HP ePrint

Médiakezelés Bemeneti kapacitás: Akár 250 lap; Akár 80 kártya Kártyák; Akár 60 lap
fényképpapír
Kimeneti kapacitás: Akár 75 lap
Kétoldalas nyomtatás: Automatikus

Első nyomat elkészülésének ideje Akár 15 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 19 mp alatt színes (A4, kész)

Havi terhelhetőség Akár 12 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 200–800

Nyomtatónyelvek HP PCL3 GUI, HP PCL3 (bővített)

Nyomtatási képességek Keret nélküli nyomtatás: Igen (akár A3+)

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

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

memória 256 MB

Automatikus dokumentumbehúzás
képessége

Szabványos, 35 lapos

Másoló beállításai Példányszám; Méret; Minőség; Világosabb/sötétebb; Papírméret; Átméretezés;
Papírtípus; Kétoldalas; ID másolás, Leválogatás; Margóváltás; Javítás; Vágás;
Másolási előnézet; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat: Másolási
felbontás: Legfeljebb 600 x 1200 dpi

Másolási sebesség Akár 9 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 6 másolat percenként színes ISO
(A4)

A lapolvasóműszaki adatai Lapolvasó típusa: Síkágyas, ADF; Lapolvasási technológia: CIS; Beolvasás bemeneti
módjai: Beolvasás: Szoftver-illesztőprogram (Windows/Mac OS), elülső panel,
TWAIN, WIA alapú segédprogram; Másolás: Szoftver-illesztőprogram
(Windows/Mac OS), elülső panel, TWAIN, WIA alapú segédprogram; Lapolvasási
lehetőségek: beolvasás memóriakártyára, e-mailbe, számítógépre, PDF-be; Twain
verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus
lapadagoló): 297 x 432 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek 24 bites/ 256

Olvasható terület Maximális papírméret: 297 x 432 mm; Maximális papírméret: 216 x 356 mm
Automatikus lapadagoló

Digitális küldés Alapkiépítésben: Beolvasás PC-re; Beolvasás memóriaeszközre; Beolvasás
e-mailbe

Beolvasás fájlformátuma Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)

Fax Igen, színes

A faxműszaki adatai Faxmemória: Max. 100 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom:
203 x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; Gyorstárcsázás: Legfeljebb 110 szám

Vezérlőpult 6,75 cm-es érintőképernyős kezelőpanel színes grafikus kijelzővel (CGD); LED-es
jelzőfény (WiFi jelzőfény); 6 gomb: (kezdőlap, balra, jobbra, vissza, súgó, mégse)

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 információk:
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimális rendszerkövetelmények Windows: Windows 8, Windows 7: 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 HD, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB.
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB szabad lemezterület,
CD-ROM/DVD-ROM vagy internet, USB. Linux (További információk:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB szabad lemezterület,
CD-ROM/DVD-ROM vagy internet, USB

A doboz tartalma G1X85A HP Officejet 7612 e-All-in-One; Nyomtatófejegység; HP 932 fekete
Officejet tintapatron (kb. 400 oldal); HP 933 ciánkék Officejet tintapatron; HP 933
bíbor Officejet tintapatron; HP 933 sárga Officejet tintapatron: kompozit kapacitás
(kb. 330 oldal); HP kétoldalas nyomtatási egység; Vásárlói kártya; Tápkábel;
CD-ROM; Beállítási poszter; Első lépések útmutató. [Átlagérték az ISO/IEC 24711
szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás
mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más
tényezőktől függően számottevően változhat. Részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Kellékek CN053AE HP 932XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron 1000 oldal*
CN054AE HP 933XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron 825 oldal*
CN055AE HP 933XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron 825 oldal*
CN056AE HP 933XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron 825 oldal*
CN057AE HP 932 fekete eredeti tintapatron 400 oldal*
CR711AE HP 933XL Officejet gazdaságos csomag – 75 lap/A4/210 x 297 mm
A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies
webhelyen vagy a termék csomagolásán

Mellékelt szoftverek HP nyomtatószoftver; HP Bing Bar (HP Smart Print szolgáltatással); HP Officejet
7610 series Súgó; Termékfejlesztési tanulmány HP Officejet 7610 series
nyomtatókhoz; HP Update; Kellékek vásárlása online; HP Photo Creations

Hordozóanyagok súlya 34–250 g/m²; A HP Premium Plus fotópapír (300 g/m²) szintén támogatott
Hordozó ajánlott súlya: 60–105 g/m²

Médiatípusok Papír (sima, tintasugaras, fotó), borítékok; Prospektuspapír, kártyák (kartoték,
üdvözlő)

Médiaméretek 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: 76 x 127 – 330 x 1118 mm (egyedi
hordozó csak Mac készülékeken támogatott)

Nyomtatóméretei (Szé x Mé xMa) 617 x 505,1 x 297 mm

Csomagmérete (sz x h xm) 700 x 500 x 610 mm

Nyomtató tömege 17,6 kg

Csomag súlya 22,9 kg

Működési környezet Hőmérséklet: 5–40 °C, Nedvesség: 20–80% relatív páratartalom

adattárolás Hőmérséklet: -40–60°C, Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Hang Zajkibocsátás: 6,4 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 55 dB(A)

Áramellátás Követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Fogyasztás: 27,7 watt (nyomtatás); 20,87 watt (másolás); 4,57 watt (készenlét);
1,89 W (alvó üzemmód); 0,31 watt (kézi kikapcsolás); 0,31 watt (automatikus
kikapcsolás)

Tanúsítványok CISPR 22: 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2:2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, 15. rész /
ICES-003, 4. kiadás

Származási ország Készült Kínában

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

Támogatás és szerviz UG070E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással Officejet
nyomtatókhoz
UG194E HP 3 éves Care Pack standard csereszolgáltatással Officejet
nyomtatókhoz. (UG070E: csak 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. UG194E: minden EMEA országban).

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 300 euró alatti, egy nyomtatódobot használó színes AiO lézernyomtatók többségén alapulnak a 2012. májusi állapotnak megfelelően. További információk: www.hp.com/eu/ojfacts. Az ISO kapacitása 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.
6Működéséhez internetkapcsolat szükséges a nyomtatón. A szolgáltatás regisztrációt igényel. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő.
7A HP vezeték nélküli közvetlen kapcsolathoz egy alkalmazás vagy illesztőprogram használatára lehet szükség. A vezeték nélküli működés teljesítménye a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ.
8A 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.
9Az energiamegtakarítási számításokhoz feltételezték, hogy a készülék hétköznapokon 12 óráig, hétvégenként pedig 48 óráig van kikapcsolt állapotban. A csökkentett energiafelhasználás a jellemző napi használatával van összehasonlítva, amely feltételezi, hogy éjszakánként és
hétvégenként ki vannak kapcsolva a készülékek.

http://www.hp.com/hu
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