
גיליון נתונים

HP DeskJet 2710 All-in-One מדפסת
הכי פשוט שיש

כל היתרונות הבסיסיים זמינים עכשיו עם מאפיינים
קלים לשימוש. הדפס, סרוק והעתק מסמכים מדי יום,

וקבל חיבור אלחוטי ללא דאגות. ההתקנה הפשוטה של
אפליקציית HP Smart מאפשרת לך לבצע משימות מכל

מכשיר.

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשמש עם מחסניות
המשתמשות אך ורק במעגלים חשמליים מקוריים של HP. ייתכן שמחסניות

עם מעגלים חשמליים שעברו שינוי או שאינם של HP לא יפעלו, וכאלה
שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד. למד פרטים נוספים בכתובת:

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

נקודות חשובות

הדפסה. העתקה. סריקה
מהירות הדפסה: 7.5 /5.5 עמודים לדקה (בשחור/בצבע)

מכיל יותר מ-�20 פלסטיק ממוחזר
מגש הזנה של 60 גיליונות

סורק עם משטח אופקי
קישוריות מהימנה עם חיבור Wi-Fi בפס כפול ואיפוס עצמי +

Bluetooth® 4.2
 HP Smart תמיכה בקישוריות אלחוטית ובאפליקציית

התקנה פשוטה. הדפסה פשוטה.
התחל להשתמש באפליקציית HP Smart תוך זמן קצר, בעזרת הנחיות התקנה

פשוטות שמפרטות כל שלב.
טפל בקלות במשימות וקבל אפשרויות רבות מהתקן אחד - הדפסה, סריקה והעתקה.

. HP Smart הדפס מסמכים בקלות מדי יום מהסמרטפון, באמצעות אפליקציית
עם אפליקציית HP Smart תוכל לסרוק באיכות גבוהה ולשתף את מה שסרקת וכן

ליצור עותקים בקלות – והכול מהטלפון.

חיבור אלחוטי ללא דאגות
Wi--קבל טווח תדרים משופר וחיבורים מהירים ומהימנים יותר באמצעות חיבור ל

 ®Fi בפס כפול עם איפוס עצמי.
התחבר באמצעות  ®Bluetooth והתחל להדפיס במהירות מהסמרטפון או ממחשב

הלוח – ההתקנה קלה.
יכולות אלחוט מובנות מאפשרות לך לגשת, להדפיס ולשתף משאבים ברשת

בקלות.
USB-התחבר והתחל להדפיס. חבר בקלות את המדפסת למחשב באמצעות יציאת ה

המובנית.

איכות שניתן לסמוך עליה
מחסניות הדיו המקוריות של HP מספקות טקסט חד וגרפיקה מלאת חיים לכל

המסמכים והתמונות היומיומיים שלך.
הדפס מספר גדול יותר של עמודים והחלף מחסניות לעתים רחוקות יותר באמצעות

מחסניות HP מקוריות בעלות תפוקה גבוהה.
מחסניות דיו מקוריות של HP מספקות טקסט חד וברור וגרפיקה עשירה, בכל

המסמכים והתמונות שאתה מדפיס מדי יום.
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מפרט טכני

הערות שוליים
 הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות  של GHz 2.4 ו-GHz  5.0 בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של  ®Wi-Fi Alliance. תומך גם ב-GHz 5.0  וגם ב-GHz 2.4 , מה שמאפשר ניצול של עד 12 ערוצים לא

חופפים, בעוד שתמיכה ב-GHz 2.4  בלבד מאפשרת לנצל רק 3 ערוצים לא חופפים. תומך בפס GHz 5.0  (עד mbps 150 ) לעומת פס GHz 2.4  (עד mbps 72.2 ). דרושה גישה לאינטרנט, לרכישה בנפרד.
 מחייב הורדה של אפליקציית HP Smart. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting. מאפיינים/תוכנות מסוימים זמינים בשפה האנגלית בלבד. דרושה גישה לאינטרנט, לרכישה בנפרד.

 המכשיר הנייד צריך לתמוך ב- Bluetooth v4.2 ואילך ולהיות מופעל. יש להתקין אפליקציה לנייד כגון HP ePrint או HP Smart ולפתוח אותה לצורך הדפסה. המכשיר הנייד חייב להיות במרחק של עד 1.5 מטר מהמדפסת. לקבלת פרטים, בקר
בכתובת http://www.hp.com/go/bleprinting.  Bluetooth  הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש HP במסגרת רישיון.

.Wi-Fi Alliance®  הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi . hp.com/go/mobileprinting  הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות  של 2.4 ג'יגה-הרץ ו- 5.0 ג'יגה-הרץ בלבד. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת 
 כבל USB לא כלול; לרכישה בנפרד.

.hp.com/go/learnaboutsupplies עם מילוי רגיל. מחסניות דיו בעלות תפוקה גבוהה אינן כלולות; לרכישה בנפרד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת HP בהשוואה למחסניות דיו מקוריות של 
 מיוצר עם יותר מ-�20 פלסטיק ממוחזר בחישוב המשקל.

©  .Copyright 2020 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה עבור מוצרים ושירותים של HP מוגדרת בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים
מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

נוצר באירופה 4AA7-6870, מרץ 2020
DOC-M

הדפסה, העתקה, סריקהפונקציות

הזרקת דיו תרמית של HPטכנולוגיית הדפסה

שחור (A4, ISO): עד 7.5 עמודים לדקה; צבע (A4, OSI): עד 5.5מהירות הדפסה
עמודים לדקה;

שחור (A4, מצב מוכן): בתוך 15 שניות בלבד; צבע (A4, מוכן):פלט עמוד ראשון
בתוך 19 שניות בלבד;

שחור (מיטבי): עד x 1,200 dpi 1,200   מופק; צבע (מיטבי):רזולוציית הדפסה
רזולוציה של עד x 1,200 dpi 4,800  ממוטבת בצבע (בעת

הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של HP  וקלט של
;( 1,200 dpi 

עד 1,000 עמודים A4; כמות הדפים המומלצת בחודש: 50 עדמחזור הדפסה חודשי
 100

HP PCL 3 GUI; HP PCLm  (אפליקציות UPD/ HP ); URF שפות הדפסה רגילות
( AirPrint)

שולי הדפסה: עליון: 3 מ"מ, תחתונים: 12.7 מ"מ, שמאלי: 3 מ"מ,אזור הדפסה
ימני: 3 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: x 355  215 מ"מ

לאהדפסה ללא שוליים

2  (אחד מכל אחד, שחור ושלושה צבעים)מספר החומרים המתכלים

לאתמיכה בריבוי משימות

ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)הדפסה דו-צדדית

הגדלה אוטומטית; מספר עותקים מרבי: עד 9 עותקים; רזולוצייתמפרטי מכונת הצילום
 300 x 300 dpi העתקה: עד

PNG , BMP , PDF , TIFF , JPEGתבנית הקבצים הסרוקים

סוג סורק: משטח; מצבי קלט הסריקה: סריקה מהלוח הקדמי;מפרטי הסורק
גרסת Twain: גרסה 2.1; גודל סריקה מרבי (משטח סריקה,

ADF): 216 x 297 מ"מ; רזולוציית סריקה אופטית: עד 1,200 
dpi

גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסורק): x 297 216 מ"מ;אזור לסריקה

bit / 256- 24עומק סיביות/ רמות גוני אפור

סטנדרט: לא;שיגור דיגיטלי

MHz 180מהירות המעבד

סטנדרט: יציאת Hi-Speed USB 2.0 אחת;קישוריות

כן, Wi-Fi 802.11a/b/g/n מובנהאלחוט

אפליקציית  ™HP Smart; Apple AirPrint; מאושר על-ידייכולת הדפסה ניידת
Mopria™ 

Wi-Fi 802.11a/b/g/nיכולות הרשת

לאכונן קשיח

סטנדרט: 86 מגהבייט; מרבי: זיכרון DDR1 של 512  מגהבייט;זיכרון
זיכרון הבזק של 160   מגהבייט

סטנדרט: 1; מרבי: 1מספר מגשי נייר

נייר רגיל, נייר צילום, נייר לחוברותסוגי חומרי הדפסה

התאמה אישית (מידות מטריות): x 127 89 עד x 279 215  מ"מגודל חומרי הדפסה
 DL מעטפת ;A4; B5; A6 :(מידות מטריות) תמיכה

סטנדרט: עד 60 גיליונותקיבולת הזנה
מרבי: עד 60 גיליונות

מזין מסמכים אוטומטי: לא

סטנדרט: עד 25 גיליונותקיבולת פלט
מעטפות: עד 5 מעטפות
תוויות: עד 10 גיליונות

כרטיסיות: עד 20 כרטיסים
מרבי: עד 25 גיליונות

 MacOS Sierra v10.12  ; Windows 10, 7 (בעבר OS X) ,מערכות הפעלה תואמות
, macOS Mojave v10.14  , macOS High Sierra v10.13 

macOS Catalina v10.15 

Windows: Windows 10, 7: מעבד GHz 1  של 32  סיביות דרישות מערכת מינימליות
(x86) או 64 סיביות (x64), שטח פנוי של 2 ג'יגהבייט בדיסק

 .Internet Explorer , USB הקשיח, חיבור לאינטרנט, יציאת
macOS High  ,(OS X בעבר) Mac: MacOS Sierra v10.12 

macOS Catalina  ,macOS Mojave v10.14   ,Sierra v10.13 
 v10.15, שטח זמין של 2  ג'יגהבייט בדיסק הקשיח, גישה

לאינטרנט.

תוכנת המדפסת של HP, זמינה באופן מקווןתוכנות כלולות

מזערי: x 304  x  425  154 מ"מ;ממדי המדפסת (ר x ע x ג)
מרבי: x 546  x 425  250 מ"מ (כשמאריך המגש נשלף במלואו);

x 191  x 475  354 מ"מממדי האריזה (ר x ע x ג)

3.42 ק"גמשקל המדפסת

4.48 ק"גמשקל האריזה

טמפרטורה: 5 עד 40° צלזיוססביבת הפעלה
לחות: �20 עד �80 לחות יחסית (ללא עיבוי)

טמפרטורה: -40 עד 60° צלזיוסתנאי אחסון
לחות: 5 עד �90 לחות יחסית (ללא עיבוי)

פליטות הספק אקוסטיות: B(A)  6.2אקוסטיקה

דרישות: מתח כניסה: 220 עד 240 וולט AC  (�10 -/+ ) , 50/60חשמל
הרץ (3 -/+  הרץ);

צריכה: 1.7 ואט (מוכן), 0.9 ואט (שינה), 0.1 ואט (כיבוי
אוטומטי), 0.1 ואט (כיבוי);

צריכת חשמל אופיינית (TEC ): 0.18 קילוואט לשבוע;
סוג אספקת המתח: פנימי;

EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, ENאישורים
55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR
35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301
489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

מיוצר בסיןמדינה/אזור מוצא

תצוגת LCD עם סמלים, 7 לחצנים (הפעלה, ביטול, חידושלוח בקרה
פעולה, Wi-Fi, מידע, העתקה בצבע והעתקה בשחור), 5 נוריות

חיווי LED (הפעלה, דיו, חידוש פעולה, Wi-Fi ומידע).

5AR83B: מדפסת HP DeskJet 2710 All-in-One; מחסנית דיותכולת האריזה
HP 305 להתקנה; מחסנית דיו בשלושה צבעים HP 305 שחור

להתקנה; עלון מידע בנושא תקינה; מדריך התקנה; מדריך עזר;
כבל מתח. לקבלת מידע על כמות הדיו ותפוקת העמודים, בקר

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies בכתובת

3YM60AE מחסנית דיו מקורית בשלושה צבעים HP 305חומרים מתכלים
HP 305 3 מחסנית דיו מקורית בשחורYM61AE

HP 3 מחסנית דיו מקורית בשחור ובקיבולת גבוההYM62AE
305XL

3YM63AE מחסנית דיו מקורית בשלושה צבעים ובקיבולת
HP 305XL גבוהה

UG187E HP Care Pack ל-3 שנים עם החלפה סטנדרטית עבורשירות ותמיכה
מדפסות משולבות

HP Care Pack  UG062E ל-3  שנים עם החלפה ביום העבודה
הבא עבור מדפסות משולבות

HP Care Pack  UG235E  ל-3 שנים עם תמיכה בהחזרה למחסן
עבור מדפסות משולבות

(UG187E - זמין בכל מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
למעט המזרח התיכון, אזור הים האדריאטי, אפריקה, דרום

אפריקה, ישראל, סלובניה, טורקיה, UG062E - זמין באוסטריה,
בלגיה, צ'כיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, אירלנד,

איטליה, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובקיה, ספרד,
שבדיה, שווייץ, בריטניה, UG235E - זמין באזור הים האדריאטי,

אפריקה, חבר המדינות, EEM (שווקים אירופיים חדשים), ישראל,
המזרח התיכון, רומניה, דרום אפריקה, טורקיה)

אחריות מוגבלת לחומרה למשך שנה אחת. אפשרויות האחריותאחריות
והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק

המקומי. עבור אל http://www.hp.com/support לקבלת
פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עטורי הפרסים

של HP במקום מגוריך.
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