
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro
7740Wide Format All-in-One
Μεγάλες εντυπώσεις. Σε χαμηλότερη τιμή.

Εκτυπώστε, σαρώστε και
αντιγράψτε με χρώματα που
ξεχωρίζουν σε μεγέθη έως A3, για
έντονα έγγραφα και παρουσιάσεις
με έως 50% μικρότερο κόστος ανά
σελίδα σε σύγκριση με τους
έγχρωμους εκτυπωτές laser.1
Στείλτε φαξ μεγέθους έως 21,6 x
35,6 cm (8,5 x 14 ίντσες).

Δυναμική ασφάλεια: Τα δοχεία με τσιπ που δεν
είναι της HP μπορεί να μη λειτουργούν σήμερα
ή στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη
διεύθυνση:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Επισημάνσεις
● Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 22 ασπρόμαυρες
σελ/λεπτό, έως 18 έγχρωμες σελ/λεπτό και
αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης έως 12
σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 10 σελ/λεπτό
(έγχρωμη) (Α4)

● Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας
(A4, σε ετοιμότητα): Σε 9 δευτερόλεπτα

● Εκτύπωση πρώτης έγχρωμης σελίδας (A4,
σε ετοιμότητα): Σε 10 δευτερόλεπτα

● Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού έως 500
φύλλα

● Σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φαξ διπλής
όψης με ένα πέρασμα από ADF 35 φύλλων

Εκτύπωση A3 υψηλής αντοχής
● Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και ο αυτόματος
τροφοδότης εγγράφων διευκολύνουν τη ζωή σας.

● Ο ADF 35 σελίδων χειρίζεται έγγραφα μεγέθους έως 21,6 x 35,6 cm, έτσι ώστε να ολοκληρώνετε
γρήγορα εργασίες εκτύπωσης διπλής όψης.

● Πατήστε και σαρώστε στην οθόνη αφής τύπου smartphone για συντομεύσεις που εξοικονομούν
χρόνο.

● Αυξήστε τη χωρητικότητα χαρτιού στα 500 φύλλα με τον περιλαμβανόμενο δεύτερο δίσκο
χαρτιού 250 φύλλων.

Πραγματοποιήστε επαγγελματικές παρουσιάσεις. Με οικονομικό τρόπο.
● Δημιουργήστε ζωντανά έγχρωμα γραφικά και έντονο μαύρο κείμενο σε ποικιλία χαρτιών από A4
έως tabloid (A3).

● Δημιουργήστε εκτυπώσεις ανθεκτικές στο νερό, τις μουντζούρες και το ξεθώριασμα που
αντιστέκονται στους μαρκαδόρους επισήμανσης.2

● Εκτυπώστε περισσότερο μαύρο κείμενο και έγχρωμες σελίδες με τα προαιρετικά αυθεντικά
δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP.3

● Βοηθήστε την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει με έντυπα μάρκετινγκ διπλής όψης χωρίς περίγραμμα.

Εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές
● Εκτυπώστε εύκολα έγγραφα και πολλά άλλα από smartphone και tablet, είτε πρόκειται για
Apple®, Android™ ή Windows.

● Συνδέστε εύκολα αυτόν τον εκτυπωτή all-in-one με ασύρματες συσκευές, έτσι ώστε όλοι στο
γραφείο να μπορούν να εκτυπώσουν εύκολα.4

● Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες εκτύπωσης και σαρώστε καθ' οδόν με την εφαρμογή για
φορητές συσκευές HP All-in-One Printer Remote.5

● Προστατεύστε τις πληροφορίες και την πρόσβαση σε εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης με το
HP JetAdvantage Private Print.6



Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 22 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 18 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
Γενική γραφείου (ασπρόμαυρη) Έως 34 σελ./λεπτό; Γενική γραφείου (έγχρωμη)
Έως 34 σελ./λεπτό
εκτός της πρώτης σελίδας: Σε 9 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε
10 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)

Ανάλυση εκτύπωσης Aνάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4800 x
1200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, με ανάλυση εισόδου 1200 x 1200
dpi Έγχρωμη

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, έως 297 x 420 mm (A3); Υποστήριξη απευθείας
εκτύπωσης: Δεν υποστηρίζονται συσκευές αποθήκευσης

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης 4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση;
Google Cloud Print™

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Έως 30.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 1.500

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή 1,2 GHz

Οθόνη Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 6,75 cm (2,65 ιντσών);
Φωτεινή ένδειξη LED (ένδειξη Wi-Fi); 4 κουμπιά: Αρχική, βοήθεια, προηγούμενο,
Wi-Fi

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11 b/g/n

Συνδεσιμότητα Βασική: 1 θύρα USB 2.0 συμβατή με συσκευές USB 3.0; 1 θύρα host USB; 1 θύρα
Ethernet; 1 θύρα ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n; 2 θύρες μόντεμ RJ-11;
Προαιρετικό: Όχι

Μνήµη Βασική: 512 MB; μέγιστη: 512 MB

Ρυθμίσεις αντιγραφικού Αντίγραφα; Μέγεθος; Ποιότητα; Επιλογή δίσκου; Πιο ανοιχτό/Πιο σκούρο;
Μέγεθος χαρτιού; Αλλαγή μεγέθους; Τύπος χαρτιού; Διπλής όψης; Αντιγραφή
ταυτότητας; Σελιδοποίηση; Περιθώριο συρραφής; Βελτίωση; Περικοπή;
Προεπισκόπηση αντιγράφου; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα:
Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi

Ταχύτητα αντιγραφής Έως 18 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 13 αντίγραφα/λεπτό
έγχρωμη ISO (A4)

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας
εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την
πρόσοψη ή το λογισμικό; Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης
(επίπεδη επιφάνεια): 297 x 432 mm; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (ADF): 215,9 x
355,6 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Ταχύτητα σάρωσης Μίας όψης: έως 8/6 εικόνες ανά λεπτό (μονόχρωμη/έγχρωμη 200 ppi); Διπλής
όψης: έως 14/11 εικόνες ανά λεπτό (μονόχρωμη/έγχρωμη 200 ppi)

Περιοχή σάρωσης μέγιστο μέγεθος μέσων: 297 x 432 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 215,9 x 355,6
mm αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι 24 bit/ 256

ψηφιακή αποστολή Βασική: Σάρωση σε υπολογιστή; Σάρωση σε συσκευή μνήμης; Σάρωση σε email

Φαξ Ναι, έγχρωμη

Προδιαγραφές φαξ Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x
196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; γρήγορη κλήση: Έως 99 αριθμοί

Συμβατότητα κάρτας μνήμης Μονάδα thumb υποστήριξης

Περιεχόμενα συσκευασίας G5J38A Εκτυπωτής HP OfficeJet Wide Format 7740 All-in-One; Αρχικό δοχείο
μαύρης μελάνης OfficeJet HP 953 (~1.000 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής,
ματζέντα και κίτρινης μελάνης OfficeJet HP 953 (~640 σελίδες); Καλώδιο
τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου; CD-ROM; Αφίσα εγκατάστασης; Οδηγός
έναρξης χρήσης

Αναλώσιμα L0S58AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 953 ~1.000 σελίδες
F6U12AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953 ~700 σελίδες
F6U13AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 953 ~700 σελίδες
F6U14AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953 ~700 σελίδες
L0S70AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL
~2.000 σελίδες
F6U16AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL
~1.600 σελίδες
F6U17AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL
~1.600 σελίδες
F6U18AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL
~1.600 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Δεν υποστηρίζει Windows® XP (64 bit) και Windows Vista® (64 bit)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer.
Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, πρόσβαση στο Internet, USB

Λογισμικό που περιλαμβάνεται HP Dropbox, HP Google Drive, DotNet

τύποι μέσων Απλό, HP EcoFFICIENT, παρουσιάσεων ματ HP Premium 120g, γυαλιστερή
τρίπτυχη μπροσούρα HP 180g, ματ μπροσούρα HP 180g, γυαλιστερή μπροσούρα
HP 180g, φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced, ελαφρύ χαρτί 60-74g

μεγέθη μέσων ειδικά: Δίσκος 1: 76 x 127 έως 297 x 420 mm; Δίσκος 2: 210 x 297 έως 297 x 420
mm

χειρισμός μέσων Τυπική χωρητικότητα εισόδου: Δίσκος εισόδου 250 φύλλων, απλός δίσκος
χαρτιού 250 φύλλων; Μέχρι 30 φάκελοι Φάκελοι; Μέγιστος αριθμός καρτών:
Μέχρι 50 φύλλα; Μέχρι 50 φύλλα φωτογραφικό χαρτί; Μέγιστος αριθμός
φακέλων: Μέχρι 30 φάκελοι
Τυπική χωρητικότητα εξόδου: Δίσκος εξόδου 75 φύλλων; μέγιστη: Έως 75 φύλλα
(μέγεθος Α); Έως 50 φύλλα (μέγεθος Β)
Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων

βάρος μέσων Συνιστώμενο βάρος μέσων: 60 έως 105 g/m²

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 584 x 466,9 x 383,3 mm; μέγιστη: 584 x 712,8 x 383,3 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 668 x 545 x 487 mm

Βάρος εκτυπωτή 19,5 kg

Βάρος συσκευασίας 24,45 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 20% έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -25 έως 60ºC, Υγρασία: Μέγιστη σχετική υγρασία 90% (εκτός
λειτουργίας)

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 65 dB (μονόχρωμη); 64 dB (έγχρωμη); Εκπομπές έντασης
ήχου: 60 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση στις 19 σελ/λεπτό)

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
κατανάλωση: 37 Watt (μέγιστη), 0,20 Watt (χειροκίνητη απενεργοποίηση), 6,5
Watt (αναμονή), 1,47 Watt (αναστολή); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: 0,398
kWh/εβδομάδα
Τροφοδοσία: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση Τυπική εμπορική εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Εμπορική εγγύηση υλικού HP για
τρία έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά
(www.hp.com/eu/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές
απαιτήσεις

υπηρεσίες και υποστήριξη UG194E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές OfficeJet
UG070E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για
εκτυπωτές OfficeJet
UG243E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για
εκτυπωτές OfficeJet Pro
(UG194E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής,
Ισραήλ, Τουρκίας, UG070E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ,
Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UG243E: Μέση Ανατολή, Αφρική,
Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)



Υποσημειώσεις
1 Σε σύγκριση με την πλειονότητα των έγχρωμων laser AiO < 280€ χωρίς ΦΠΑ τον Ιούνιο του 2015; βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q2 του 2015. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα (CPP) για αναλώσιμα laser βασίζονται σε δημοσιευμένες
προδιαγραφές των κατασκευαστών για δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα για αναλώσιμα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP βασίζονται σε δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών
για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Το κόστος ανά σελίδα για δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας υπολογίστηκε με βάση την εκτιμώμενη λιανική τιμή και απόδοση σελίδων. Η απόδοση ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2 Αντοχή σε νερό, μουτζούρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρο επισήμανσης με βάση δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για περισσότερες πληροφορίες:
hp.com/go/printpermanence. 3 Με βάση τις αποδόσεις δοχείων μελάνης HP 953XL σε σύγκριση με τυπικά δοχεία μελάνης HP 953. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 4 Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από
το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz. 5 Συμβατότητα με iPhone® 4 και νεότερες εκδόσεις, iPad® 4ης γενιάς, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G με iOS 7 ή
νεότερες εκδόσεις και φορητές συσκευές με Android™ 4.0.3 ή νεότερες εκδόσεις. Τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Για σάρωση από φορητές συσκευές, η φωτογραφική μηχανή της
συσκευής πρέπει να έχει ανάλυση 5 megapixel ή υψηλότερη με δυνατότητα αυτόματης εστίασης. 6 Το HP JetAdvantage Private Print παρέχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί σύνδεση του εκτυπωτή στο Internet και ενεργοποίηση των υπηρεσιών web. Δεν διατίθεται
σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hpjetadvantage.com.

http://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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