
Adatlap

HP OfficeJet Pro 7730 széles
formátumú All-in-One nyomtató
Profikhozméltómunkavégzés. Széles formátumú színes
dokumentumok. Nagy volumenű nyomtatás.

Üzleti használatra kész,
professzionális minőségű
nyomatok. Egyszerűen, a
lézernyomtatókhoz képest akár
50%-kal kevesebb oldalankénti
költség mellett nyomtathat akár
27,9 x 43,18 cm-es (11 x 17
hüvelykes) (A3-as) méretben is,
továbbá a nagy mennyiségű
nyomtatási igényeket is kezelheti.
Főbb jellemzők

● Nyomtatási sebesség (ISO) – fekete (A4):
akár 22 oldal percenként

● Nyomtatási sebesség (ISO) – színes (A4):
akár 18 oldal percenként

● 35 lapos ADF

● 2 oldalas nyomtatás

● Beolvasás és másolás 216 x 356 mm
méretig

● Akár 3000 oldal kapacitás a fekete
tintapatronnal

● Papírtálcák: két 250 lapos papírtálca

● Kijelző: 6,75 cm-es színes LCD
érintőképernyő

Nyomtasson nagyban. Gondolkodjon nagyban.
● Akár 27,9 x 43,18 cm-es (11 x 17 hüvelykes) (A3-as) méretben is nyomtathat. Akár
Legal méretű dokumentumokat is beolvashat vagy másolhat.

● A HP OfficeJet Pro 7730 ugyanannak a termékcsaládnak a tagja, mint a 2017-ben az iF
Design Award díját elnyerő HP OfficeJet Pro 7740.3

● A 35 lapos automatikus lapadagolóval könnyedén elvégezheti feladatait, és igénybe
veheti az automatikus kétoldalas nyomtatást.

● Könnyedén kézben tarthatja a nyomtatási, beolvasási, másolási és faxolási feladatokat
a színes érintőképernyővel és az időtakarékos parancsikonokkal.

Adjon elő professzionálisan. És megfizethetően.
● Az opcionális HP nagy kapacitású tintapatronokkal akár háromszor több fekete-fehér
szöveget és kétszer több színes oldalt nyomtathat.2

● Az élénk színű ábrák és fekete szöveg ideális brosúrákhoz, bemutatókhoz és más irodai
dokumentumokhoz.

● Víz-, elkenődés- és fakulásálló nyomatok, amelyek ellenállnak a kiemelőfilceknek.3

● Szegély nélküli brosúrákat, szórólapokat, fényképeket és más esztétikus
dokumentumokat készíthet, közvetlenül az irodában.

Egyszerűmobil nyomtatás a HP Smart alkalmazással
● Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről.4

● Okostelefonját vagy táblagépét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén
nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül5.

● A HP Smart alkalmazás révén nyomtatója mindig a keze ügyében lehet.6

● A nyomtatáshoz egyszerűen koppintson a Nyomtatás gombra okostelefonján vagy
táblagépén.4

Nagymennyiségű nyomtatás
● A két 250 lapos papírtálca használatával nagy mennyiségben is magabiztosan
nyomtathat.



HP OfficeJet Pro 7730 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)
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő:Akár 9 mp alatt
fekete (A4, kész) ;Akár 10 mp alatt színes (A4, kész)

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

Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras

Nyomtatási terület Nyomtatási margók: Felső: 3,3 mm; Alsó: 3,3 mm; Bal: 3,3 mm; Jobb: 3,3 mm;
Maximális nyomtatási terület: 297 x 431,8 mm

Nyomtatónyelvek HP PCL3 GUI

Nyomtatási képességek Keret nélküli nyomtatás: Igen (max. A3)

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

Mobil nyomtatási képesség Apple AirPrint™, HP ePrint, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás,
Mopria™-tanúsítvány; Google Cloud Print 2.0

Havi terhelhetőség Max. 30,000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

Automatikus papírérzékelő Nincs

Képernyő 6,73 cm-es (2,65 hüvelykes) (színes) LCD kijelző infravörös érintőképernyő
funkcióval

Vezeték nélküli használat Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n

Csatlakoztathatóság Alapkiépítés 1 USB 2.0, kompatibilis az USB 3.0-eszközökkel; 1 Ethernet; 1
vezeték nélküli 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modemport Opcionális Nincs

Hálózati jellemzők Igen, beépített Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g/n

Memória Alapkiépítés 512 MB; maximum 512 MB

Másoló beállítások Példányszám; Méret; Minőség; Tálcaválasztás; Világosítás/sötétítés;
Papírméret; Átméretezés; Papírtípus; Kétoldalas; Igazolványmásolás,
leválogatás; lefűzési margó; Javítás; Körülvágás; Másolat előnézete; Másolatok
maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600
dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Legfeljebb 600 dpi;
Átméretezés fénymásolással: 25–400%

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

Lapolvasóműszaki adatai A lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási
technológia: CIS; Lapolvasási bevitel: Előlapi lapolvasás, másolás, faxolás, HP
Software, beágyazott webszerver; Twain verziószáma: 1.9-es verzió;
Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm;
Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi

Beolvasási fájlformátum JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Beolvasás sebessége Egyoldalas: Akár 8/8 kép percenként (fekete-fehér/színes, 200 ppi) (A4)

Olvasható terület legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm; legnagyobb hordozóméret: 216
mm x 356 mm Automatikus lapadagoló

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek 24 bites/ 256

digitális küldés Alapkiépítés: Beolvasás számítógépre

Fax Igen, színes

Faxolási jellemzők Faxmemória: Max. 100 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom:
203 x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; gyorstárcsázás: Legfeljebb 99 szám;
Küldés több címzettnek, maximális helyek száma: 48 hely; fax sebesség: 5
mp/oldal

Papírtípusok Sima papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális
papír, HP matt prezentációs papír, HP fényes prospektuspapír vagy
professzionális papír, egyéb matt tintasugaras papírok, egyéb fényes
tintasugaras papírok, tintasugaras Hagaki papír, vastag sima papír,
könnyű/újrahasznosított sima papír

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

Hordozók kezelése Bemeneti kapacitás: Legfeljebb 500 lap; Legfeljebb 30 boríték Akár 50 lap Akár
50 lap fényképpapír
Kimeneti kapacitás: Akár 75 lap, Legfeljebb 25 boríték
Legfeljebb 75 A méretű lap; Legfeljebb 50 B méretű lap
Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (A4)
Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos

Papír tömege Támogatva: Ajánlott: 60–105 g/m²

A doboz tartalma Y0S19A: HP OfficeJet 7730 széles formátumú All-in-One nyomtató; HP 953
fekete eredeti tintapatron (kb. 1000 oldal); HP 953 induló CMY tintapatron
(~700 oldal); Tápkábel; Üzembehelyezési útmutató

Kellékek Q8697A HP Advanced fényes fotópapír – 20 lap/A3/297 x 420 mm
C6818A HP Professional fényes Inkjet papír – 50 lap/A4/210 x 297 mm
C6821A HP Professional fényes Inkjet papír – 50 lap/A3/297 x 420 mm
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
L0R40AE HP 957XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~ 3000 oldal
1CC21AE HP 953XL gazdaságos üzleti csomag – 75 lap/A4/210 x 297 mm
Patrononként: ~1 600 oldal ciánkék, ~1 600 oldal bíbor, ~1 600 oldal sárga

Kompatibilis operációs rendszerek Windows 10 (32 bites, 64 bites), Windows 8.1 (32 bites, 64 bites), Windows 8
(32 bites, 64 bites), Windows 7 (32 bites, 64 bites), Windows Vista (32 bites, 64
bites), Windows XP (32 bites) (Professional vagy Home Edition); Mac OS X
10.10, 10.9 vagy 10.8; Linux (további információk:
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Minimális rendszerkövetelmények Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 1 GHz-es 32
bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet
Explorer. Windows Vista (csak 32 bites): 800 MHz-es 32 bites (x86) processzor,
2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows XP SP3
vagy újabb (csak 32 bites): bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233
MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer
8.
Mac: OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB
szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat

Szoftver mellékelve HP nyomtatószoftver, Google Eszköztár, HP Update, Kellékek vásárlása online,
HP Photo Creations

Nyomtatóméretei (Szé x Mé xMa) Legalább: 584,9 x 444,8 x 385,8 mm (tisztításkor + a többcélú tálca kihúzása
nélkül); 584,9 x 690,6 x 385,8 mm (tisztításkor + teljesen kihúzott többcélú
tálcával); maximum: 584,9 x 444,8 x 385,8 mm (tisztításkor + a többcélú tálca
kihúzása nélkül); 584,9 x 690,6 x 385,8 mm (tisztításkor + teljesen kihúzott
többcélú tálcával)

Csomagolási méretek (szé xmé xma) 677 x 495 x 487 mm

Nyomtató tömege 18,5 kg

Csomagolási súly 23,13 kg

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

Adattárolás Hőmérséklet: –5 és 60 ºC között, Páratartalom: Max. 90% relatív páratartalom
üzemen kívül

Hang Zajkibocsátás: 6,8 B(A) (normál egyszínű); 6,7 B(A) (normál színes);;
Kisugárzott hangnyomás: 61 dB(A) (normál egyszínű); 58 dB(A) (normál
színes)

Áramellátás követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50–60 Hz
anyagszükséglet: Legfeljebb 29,4 watt, 0,15 watt (manuális kikapcsolás), 6,02
watt (készenlét) és 1,42 watt (alvó állapot)
áramellátás típusa: Belső (beépített) univerzális tápegység

Minősítések CISPR 32:2012/EN 55032:2012 B osztály, EN 55024:2010, EN
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
ENERGY STAR minősítés: Van

Gyártó ország Készült Kínában

Jótállás 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 Pro
nyomtatókhoz
UG070E – HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással
OfficeJet Pro nyomtatókhoz
(UG070E: csak Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália,
Spanyolország, Svédország, Svájc, az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság,
Görögország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, UG194E: minden
EMEA-ország)

Lábjegyzetek
1 További információ: http://www.ifworlddesignguide.com.; 2 A HP 956XL/957XL/958XL/959XL tintapatronok és a HP 952/953/954/955 normál tintapatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3A vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelőfilccel szembeni ellenállás az ISO 11798 szerinti és belső HP tesztelésen alapul. További részletek: http://www.hp.com/go/printpermanence.; 4 További részletek a helyi
nyomtatási követelményekről: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Nyomtatás előtt a mobileszközt a Wi-Fi Direct használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct® hálózatához kell csatlakoztatni. További részletek:
http://www.hp.com/go/mobileprinting. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.; 6A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobileszköz operációs rendszerétől függően. A támogatott
operációs rendszerek listája és további részletek: http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 A < nettó 400 eurós áron kapható színes AiO készülékek
többségével összehasonlítva, a 2016. Q3 negyedévi állapotnak megfelelően, az IDC által 2016 Q3 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 gyártók által javasolt kiskereskedelmi árán (MRSP) és oldalkapacitásán alapul. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett
üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson alapul. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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