Adatlap

HP OfficeJet Pro 7740 széles
formátumú All-in-One nyomtató
Nagy eredmények. Kedvező áron.
Nyomtasson, olvasson be és
másoljon kiváló minőségű színes
dokumentumokat akár A3-as
méretig, és állítsa elő
dokumentumait és prezentációit
akár 50%-kal alacsonyabb
oldalköltséggel a színes
lézernyomtatókhoz képest.
Faxoljon akár 21,6 x 35,6 cm (8,5 x
14") méretben.
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Dinamikus biztonság: Lehetséges, hogy a nem
HP chipekkel ellátott kazetták nem
használhatók sem most, sem a jövőben.
További tájékoztatás::
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Főbb jellemzők
● Nyomtatási sebesség: akár 22 oldal/perces

fekete-fehér, akár 18 oldal/perces színes
sebesség, és automatikus kétoldalas
nyomtatás akár 12 oldal/perces fekete-fehér
és akár 10 oldal/perces színes sebességgel
(A4)

● Első nyomat elkészülése, fekete (A4, kész):

Akár 9 mp alatt

● Első nyomat elkészülése, színes (A4, kész):

Akár 10 mp alatt

● Akár 500 lapos bemeneti kapacitás
● 35 lapos automatikus adagoló a két oldal egy

műveletben történő beolvasásához,
másolásához és faxolásához

Nagy kapacitású A3-as nyomtatás
● Az automatikus kétoldalas nyomtatás, a nagy nyomtatási sebesség és az automatikus

dokumentumadagoló megkönnyítik a napját.

● A 35 lapos automatikus dokumentumadagolóba akár 21,6 x 35,6 cm-es dokumentumok is

elférnek, így gyorsan végezhet a kétoldalas feladatokkal.

● Az okostelefon stílusú színes érintőképernyőn koppinthat és pöccinthet, időt takarítva meg a

parancsikonokkal.

● A mellékelt második 250 lapos papírtálcával 500 lapra növelheti a papírkapacitást.

Adjon elő professzionálisan. És megfizethetően.
● Nyomtasson élénk színű képeket és mélyfekete szöveget különféle papírtípusokra az A4-estől

tabloid (A3) méretig.

● Nyomtasson víz-, elkenődés- és fakulásálló nyomatokat, amelyek ellenállnak a kiemelőfilceknek.2
● Az opcionális eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal még több fekete szöveget és színes

oldalt nyomtathat.3

● Emelje ki a tömegből vállalkozását a szegélymentes, kétoldalas marketinganyagok segítségével.

Egyszerű mobil nyomtatás
● Apple®, Android™ vagy Windows alapú készülékéről egyszerűen nyomtathat dokumentumokat és

más anyagokat okostelefonjáról és táblaszámítógépéről.

● Az All-in-One készülék egyszerűen csatlakoztatható a vezeték nélküli eszközökhöz, így az

irodában mindenki kényelmesen nyomtathat.4

● A HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazással könnyedén kezelheti nyomtatási feladatait

útközben, és beolvashat dokumentumokat.5

● A HP JetAdvantage Private Print alkalmazással megvédheti az adatait, és szabályozhatja a

hozzáférést a bizalmas nyomtatási feladatokhoz.6
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HP OfficeJet Pro 7740 széles formátumú All-in-One nyomtató

Műszaki specifikáció
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Nyomtatási sebesség

Akár 22 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 18 oldal percenként ISO színes (A4)
Általános irodai (fekete-fehér) Akár 34 oldal percenként; Általános irodai (színes)
Akár 34 oldal percenként
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 9 mp alatt fekete
(A4, kész); Akár 10 mp alatt színes (A4, kész)

A doboz tartalma

G5J38A HP OfficeJet 7740 széles formátumú All-in-One nyomtató; HP 953 Setup
fekete OfficeJet tintapatron (kb. 1000 oldal); HP 953 CYM OfficeJet tintapatron
(kb. 640 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; CD-ROM; Üzembe helyezési útmutató;
Első lépések útmutató

Kellékek

L0S58AE HP 953 fekete eredeti tintapatron ~1000 oldal
F6U12AE HP 953 ciánkék eredeti tintapatron ~700 oldal
F6U13AE HP 953 bíbor eredeti tintapatron ~700 oldal
F6U14AE HP 953 sárga eredeti tintapatron ~700 oldal
L0S70AE HP 953XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~2000 oldal
F6U16AE HP 953XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron ~ 1600 oldal
F6U17AE HP 953XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~ 1600 oldal
F6U18AE HP 953XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~ 1600 oldal

Nyomtatási felbontás

Max. 1200 x 1200 dpi felbontás Fekete; Akár 4800 x 1200 dpi optimalizált
felbontás HP Advanced fotópapíron 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból Szín

Nyomtatási technológia

HP termál tintasugaras

Nyomtatónyelvek

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Nyomtatási képességek

Keret nélküli nyomtatás: Igen, 297 x 420 mm-ig (A3); A közvetlen nyomtatás
támogatott: A tárolóeszközök nem támogatottak

Kompatibilis operációs rendszerek

A Windows® XP (64 bites) és a Windows Vista® (64 bites) nem támogatott

Nyomtatópatronok száma

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

Minimális rendszerkövetelmények

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen
nyomtatás; Google Cloud Print™

Havi terhelhetőség

Max. 30,000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 250–1500

Automatikus papírérzékelő

Nincs

Processzorsebesség

1,2 GHz

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB
szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port,
Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB
szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB

Képernyő

6,75 cm (2,65") átmérőjű érintőképernyős kezelőpanel színes grafikus kijelzővel;
LED-es jelzőfény (Wi-Fi jelzőfény); 4 gomb: Home (Kezdőoldal), Help (Súgó), Back
(Vissza), Wi-Fi

Szoftver mellékelve

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

papírtípusok

Sima, HP EcoFFICIENT, HP Premium matt bemutatópapír 120 g, HP háromba hajtott
fényes prospektuspapír 180 g, HP matt prospektuspapír 180 g, HP fényes
prospektuspapír 180g, HP Advanced fotópapírok, könnyű 60-74 g

Vezeték nélküli használat

Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n

Csatlakoztathatóság

Alapkiépítés: 1 USB 2.0, kompatibilis az USB 3.0 készülékekkel; 1 USB-gazdaport; 1
Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modemport; Választható: Nincs

papírméretek

nem szabványos: 1. tálca: 76 x 127 és 297 x 420 mm között; 2. tálca: 210 x 297 –
297 x 420 mm

Memória

Alapkiépítés: 512 MB; maximum: 512 MB

hordozók kezelése

Másoló beállítások

Példányszám; Méret; Minőség; Tálcaválasztás; Világosítás/sötétítés; Papírméret;
Átméretezés; Papírtípus; Kétoldalas; Igazolványmásolás; Leválogatás; Lefűzési
margó; Javítás; Körülvágás; Másolási előnézet; Másolatok maximális száma:
Legfeljebb 99 másolat: Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi

Másolás sebessége

Akár 18 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 13 másolat percenként színes
ISO (A4)

Normál bemenet: 250 lapos adagolótálca, 250 lapos simapapír-adagoló;
Legfeljebb 30 boríték Boríték; Kártyák maximális száma: Akár 50 lap; Akár 50 lap
fényképpapír; Borítékok maximális száma: Legfeljebb 30 boríték
Normál kimenet: 75 lapos kimeneti tálca; maximum: Akár 75 lap (A méret); Akár 50
lap (B méret)
Kétoldalas nyomtatás: Automatikus
Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos

Lapolvasó műszaki adatai

A lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási
technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Előlapi
vagy szoftveres lapolvasás, másolás, faxolás; Twain verziószáma: 2.1-es verzió;
Maximális beolvasási méret (síkágy): 297 x 432 mm; Maximális beolvasási méret
(automatikus lapadagoló): 215,9 x 355,6 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max.
1200 dpi

hordozó súlya

Hordozó ajánlott súlya: 60–105 g/m²

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

Legalább: 584 x 466,9 x 383,3 mm; maximum: 584 x 712,8 x 383,3 mm

Csomagolási méretek (szé x mé x ma)

668 x 545 x 487 mm

Nyomtató tömege

19,5 kg

Csomagolási súly

24,45 kg

Működési környezet

Hőmérséklet: 5–40ºC, Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom

adattárolás

Hőmérséklet: –25 és 60 ºC között, Páratartalom: Max. 90% relatív páratart.
üzemen kívül

Beolvasási fájlformátum

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

Beolvasás sebessége

Egyoldalas: akár 8/6 kép percenként (fekete-fehér/színes 200 ppi); Kétoldalas: akár
14/11 kép percenként (fekete-fehér/színes, 200 ppi)

Hang

Olvasható terület

legnagyobb hordozóméret: 297 x 432 mm; legnagyobb hordozóméret: 215,9 x
355,6 mm Automatikus lapadagoló

Zajkibocsátás: 65 dB (fekete-fehér); 64 dB (színes); Kisugárzott hangnyomás: 60
dB(A) (19 oldal/perces vázlatnyomtatás)

Áramellátás

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek

24 bites/ 256

digitális küldés

Alapkiépítés: Beolvasás számítógépre; Beolvasás memóriaeszközre; Beolvasás
e-mailbe

követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
anyagszükséglet: Legfeljebb 37 watt, 0,20 watt (manuális kikapcsolás), 6,5 watt
(készenlét) és 1,47 watt (alvó állapot); Jellemző energiafogyasztás: 0,398 kWh/hét
Áramellátás: Beépített tápegység

Fax

Igen, színes

Gyártó ország

Készült Kínában

Faxolási jellemzők

Faxmemória: Max. 100 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: 203
x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; gyorstárcsázás: Legfeljebb 99 szám

Jótállás

Memóriakártya kompatibilitás

Flash meghajtó támogatás

Normál, egyéves kereskedelmi HP-hardverjótállás. Hároméves kereskedelmi
HP-hardverjótállás a vásárlást követő 60 napon belül történő regisztráció után
(lásd: www.hp.com/eu/3yearwarranty). A garanciális és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak

szolgáltatások és támogatás

UG194E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással OfficeJet nyomtatókhoz
UG070E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással OfficeJet
nyomtatókhoz
UG243E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással
OfficeJet Pro nyomtatókhoz
(UG194E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael,
Törökország, UG070E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült
Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,
Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UG243E: Közel-Kelet, Afrika,
Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Lábjegyzetek

1 Az áfa nélkül < 280 eurós áron kapható színes All-in-One lézernyomtatók többségével összehasonlítva, a 2015. júniusi állapotnak megfelelően, az IDC által 2015 Q2 negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. A lézernyomtatók kellékanyagaira

vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb kapacitású patronjainak és hosszú élettartamú fogyóeszközeinek nyilvános műszaki adatain alapul. A nagy kapacitású HP tintasugaras nyomtatók
kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. Az oldalankénti költség a nagy kapacitású tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán és oldalkapacitásán alapul. Az
ISO-kapacitás az alapértelmezett üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson alapul. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 A vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelőfilccel szembeni ellenállás az ISO 11798 szerinti és belső HP
tesztelésen alapul. További információ: hp.com/go/printpermanence. 3 A HP 953XL tintapatronok és a HP 953 normál tintapatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 4 A vezeték nélküli hálózat
teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek. 5 Kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, az iPad® 4. generációs és az iOS 7 vagy újabb rendszert használó iPad mini™, iPad
Air® és iPod® 5G készülékekkel és az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobileszközökkel. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobileszköz operációs rendszerétől függően. A mobileszközzel történő beolvasáshoz legalább 5 megapixeles vagy
annál nagyobb felbontású, autofókusszal rendelkező kamera szükséges az eszközön. 6 A HP JetAdvantage Private Print ingyenes, a használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webszolgáltatásokat. Nem minden országban
érhető el. További információ: http://www.hpjetadvantage.com.
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