
Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 6310

Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne z niespotykaną prędkością i
obsługą sieci Ethernet, pozwalające uzyskać tekst laserowej jakości i
profesjonalne kolory. Automatyczny podajnik dokumentów na 35
arkuszy do wielostronicowego kopiowania, skanowania i faksowania.
Zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych faksów zapewnia
oszczędność atramentu i papieru [p1].
Niespotykana dotąd prędkość i wbudowany interfejs sieciowy umożliwiają wydajny druk dokumentów biznesowych.
Funkcje drukowania i kopiowania z niespotykaną dotąd prędkością – do 30 str./min w czerni i 24 str./min w kolorze –
oraz skanowania wysokiej jakości można udostępniać w firmie przez wbudowany interfejs sieci Ethernet. Automatyczny
podajnik dokumentów na 35 arkuszy umożliwia wydajne kopiowanie, skanowanie i faksowanie wielostronicowych
dokumentów. Interfejs Hi-Speed USB 2.0 umożliwia szybsze przesyłanie i drukowanie projektów i zdjęć. Wydajne
atramentowe wkłady drukujące HP zapewniają oszczędność atramentu i pieniędzy.

Raporty, broszury, zdjęcia i dokumenty biznesowe profesjonalnej jakości.
Drukowanie i kopiowanie czarnego tekstu z jakością laserową oraz realistycznych zdjęć kolorowych za pomocą
atramentów HP Vivera. Ponadto opcjonalny druk sześcioatramentowy, pozwalający uzyskać obrazy praktycznie
pozbawione ziarna w ponad 1,2 miliona kolorów [k1]. Skaner o rozdzielczości optycznej 2400 x 4800 dpi,
umożliwiający archiwizowanie ważnych dokumentów, zdjęć, projektów i innych materiałów.

Kopiowanie dokumentów i drukowanie zdjęć bez komputera oraz zaawansowane, biznesowe funkcje faksu.
Kopie dokumentów, projektów, zdjęć i innych materiałów w wyraźnych kolorach - bez włączania komputera. Możliwość
bezpośredniego drukowania zdjęć - z komputerów kieszonkowych i przenośnych oraz innych urządzeń obsługujących
bezprzewodową technologię Bluetooth [k2]. Kolorowy faks z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak zabezpieczenie
przed odbiorem niepożądanych faksów, które zapewnia oszczędność atramentu i papieru [k3].

[p1] Wymaga usługi identyfikacji numerów (nie wchodzi w skład zestawu; cenę i warunki umowy na tę usługę należy negocjować
oddzielnie).
[k1] Druk sześcioatramentowy wymaga zakupu fotograficznego atramentowego wkładu drukującego HP 348 (nie wchodzi w skład
zestawu, należy zakupić osobno). [k2] Druk bezprzewodowy wymaga bezprzewodowego adaptera HP bt400/bt450 Bluetooth do
drukarki (nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno). [k3] Wymaga usługi identyfikacji numerów (nie wchodzi w skład
zestawu; cenę i warunki umowy na tę usługę należy negocjować oddzielnie).



Drukowanie
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Monitor dwuwierszowy LCD
Typy atramentów Pigmentowy atrament czarny, barwnikowe atramenty kolorowe
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb roboczy Szybki normalny Normalny Najlepszy

Czarny tekst, A4: Do 30 str./min do 11 str./min Do 8,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: do 24 str./min Do 7,2 str./min Do 5,3 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny):

W ciągu zaledwie
25 sekund

Od 50 sekund W ciągu zaledwie
66 sekund

Prędkość drukowania może być różna w zależności od rodzaju wydruków.
Jakość druku Czarny: Rozdzielczość do 1200 dpi w czerni przy druku z komputera, kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200

dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi
Wydruk bez ramki Tak (do 215 x 610 mm)
Języki drukowania rozszerzony HP PCL 3
Czcionki 8 TrueType

Faksowanie Prędkość modemu: 33,6 kb/s
Pamięć: Do 100 stron
Faksowanie w kolorze: Tak

Szybkie wybieranie: Do 100 numerów
Automatyczne ponowne wybieranie
numeru: Tak

Opóźnione faksowanie: Tak (tylko w czerni)

W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub wysyłane w wyższej
rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci.

Skanowanie Prędkość skanowania: Umieszczenie kolorowego zdjęcia 10 x 15 cm w dokumencie Microsoft® Word: poniżej 54 sek.;
rozpoznanie pełnej strony tekstu i umieszczenie jej w dokumencie Microsoft® Word: poniżej 38 sek.; podgląd: poniżej 15 sek.
Maksymalny rozmiar dokumentu: 215 x 297 mm
Rozdzielczość: Optyczny: Do 2400 dpi; Urządzenie: Do 2400 x 4800 dpi; Rozszerzony: Do 19 200 dpi
Typ: Skaner stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów; Głębia bitowa: 48-bitowe; Wersja Twain: Wersja 1.7; Skala
szarości: 256

Kopiowanie
Prędkość kopiowania Typ dokumentu Tryb roboczy

Czarny tekst, A4: Do 30 kopii/min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Do 24 cpm (kopii/min)
Rozdzielczość: Czarny: Rozdzielczość do 600 x 1200 dpi (kopiowanie w czerni ze skanowaniem w rozdzielczości 600 dpi);
Wiele kopii: Do 100; Powiększenie/zmniejszenie: Od 25 do 400%

Cykl pracy Do 3000 stron miesięcznie
Pojemność automatycznego podajnika
dokumentów

standardowo 35 arkuszy

Nośniki Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty (indeksowe,
okolicznościowe), nośniki HP Premium, nośniki do nadruków na koszulki, nośniki do wydruków bez marginesów, nośniki do
wydruków panoramicznych

Czujnik automatycznego rozróżniania typu
papieru

Tak

Formaty nośników Standardowo: Papier: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm); przeźrocza: A4 (210 x 297 mm);
koperty: DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm); karty: A6 (105 x 148 mm), etykiety: A4 (210 x 297 mm), papier
fotograficzny: A4 (210 x 297 mm), format panoramiczny 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (z
odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez), dostosowany: Od 77 x 127 mm do 215 x 610 mm

Maksymalny zakres rozmiarów nośnika A4: od 60 do 90 g/m2, koperty: od 75 do 90 g/m2, karty HP: do 200 g/m2, papier fotograficzny HP: do 240 g/m2
Obsługa papieru Standardowo: Podajnik na 100 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 100, Koperty: Do 10, Karty: Do 20, Folie przezroczyste: Do 25, zdjęcie 10 x 15 cm: Do 30
Drukowanie dwustronne Ręczny
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny
Pobór mocy Maksymalnie: Maksymalnie 60 W
Interfejsy 1 port Hi-Speed USB - zgodny ze specyfikacją USB 2.0, 1 port Ethernet, 1 interfejs PictBridge
Pamięć Gniazda: 4 gniazda, 7 formatów: Secure Digital/MultiMedia Card, CompactFlash™ typu I i II, Sony Memory Stick®, Sony

Memory Stick® Pro, xD-Picture Card, Sony Memory Stick® Duo (przez adapter; nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić
osobno), Mini SD (przez adapter; nie wchodzi w skład zestawu, należy zakupić osobno).; 64 MB; Maksymalnie: 64 MB

Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Photosmart Premier
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 456 x 388 x 235 mm, w opakowaniu: 499 x 297 x 399 mm
Waga Bez opakowania: 7,7 kg, w opakowaniu: 9,43 kg
Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Chinach
Możliwości pracy w sieci Wbudowany adapter do sieci Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 98 SE, 2000 (SP3 lub nowszy), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Mac OS X wersja 10.2.8,

10.3, 10.4
Minimalne wymagania systemowe Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/all-in-one
Środowisko pracy Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Tak
Gwarancja Standardowa roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i wsparcia są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych

uwarunkowań prawnych.

Dane techniczne
Informacje o
zamawianiu
Q8061B Urządzenie wielofunkcyjne HP

Officejet 6310, czarny
atramentowy wkład drukujący

HP 337 (C9364EE),
trójkolorowy atramentowy wkład

drukujący HP 343 (C8766EE),
oprogramowanie HP Photosmart

Essential i Premier, instrukcja
instalacyjna, podręczny

przewodnik, zasilacz, przewód
zasilający, kabel telefoniczny

Materiały do zaopatrzenia
C9361EE Trójkolorowy atramentowy

wkład drukujący HP 342 z
atramentami Vivera

C8766EE Trójkolorowy atramentowy
wkład drukujący HP 343 z

atramentami Vivera
C9362EE Czarny atramentowy wkład

drukujący HP 336 z atramentem
Vivera

C9364EE Czarny atramentowy wkład
drukujący HP 337 z atramentem

Vivera
C8767EE Czarny atramentowy wkład

drukujący HP 339 z atramentem
Vivera

C9504EE Czarny atramentowy wkład
drukujący HP 339 (dwupak)

C9368AE Szary fotograficzny
atramentowy wkład drukujący
HP 100 z atramentami Vivera

C9369EE Fotograficzny atramentowy
wkład drukujący HP 348 z

atramentami Vivera

media
C6818A Papier HP Superior Inkjet 180,

błyszczący, 180 g/m²/A4/210
x 297 mm (50 arkuszy)

Q6593A Papier HP Professional
Inkjet 120, matowy,

120 g/m²/A4/210 x 297 mm,
200 arkuszy

Q6559A Etykiety HP, 70 x 36 mm,
A4/210 x 297 mm (100

arkuszy)
C5977B Papier HP Bright White Inkjet,

90 g/m², A4/210 x 297 mm
(250 arkuszy)

Q1991A Papier HP Premium Photo,
błyszczący, 240 g/m²,

10 x 15 cm z perforacją,
20 arkuszy

Akcesoria
C6518A Kabel HP USB, 2m
Q6398A Bezprzewodowy adapter HP

bt450 Bluetooth do drukarki

serwis i wsparcie
U4790E serwis w miejscu

instalacji w następnym dniu
roboczym, wymiana

urządzenia, dostępny w Belgii,
Danii, Holandii, Finlandii,

Francji, Niemczech, Irlandii,
Włoszech, Portugalii, Hiszpanii,

Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej
Brytanii.

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych i
akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

http://www.hp.com/go/all-in-one    http://www.hp.com
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