
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro
8210
Κορυφαίος έλεγχος στόλου συσκευών και οικονομικές
έγχρωμες εκτυπώσεις στο μισό κόστος των laser1

Ελέγξτε το κόστος και τις
πρακτικές εκτύπωσης με την
οικονομική έγχρωμη εκτύπωση και
την ολοκληρωμένη διαχείριση
συσκευών. Εκτυπώστε έγχρωμα
έγγραφα επαγγελματικής
ποιότητας και απολαύστε
απρόσκοπτη διαχείριση
εκτύπωσης. Αυξήστε την
αποδοτικότητά σας με την ποικιλία
επιλογών φορητής εκτύπωσης.

Επισημάνσεις

● Κορυφαίος έλεγχος στόλου συσκευών και
οικονομικές έγχρωμες εκτυπώσεις στο μισό
κόστος συγκριτικά με τους laser1

● Πρακτική εκτύπωση από USB και
βελτιωμένη ασφάλεια μέσω PCL 5 και 6

● Αυξημένη ταχύτητα 22 ασπρόμαυρων
σελ/λεπτό (ISO A4) και 18 έγχρωμων
σελ/λεπτό (ISO A4)

Εντυπωσιακή σχέση ποιότητας/τιμής για επαγγελματική έγχρωμη εκτύπωση στο
γραφείο
● Διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό σας με έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα
στην έγχρωμη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας συγκριτικά με τους laser1.

● Εκτυπώστε έως τρεις φορές περισσότερες σελίδες με τα προαιρετικά αυθεντικά
δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας της HP.2

● Δημιουργήστε έγχρωμο και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για
αναφορές, email και πολλά άλλα.

● Δημιουργήστε εκτυπώσεις ανθεκτικές στο νερό, το ξεθώριασμα και τις μουτζούρες
από μαρκαδόρους επισήμανσης.3

Όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώνετε γρήγορα τις εργασίες
● Ολοκληρώστε γρήγορα τις εργασίες εκτύπωσης με την εξαιρετικά γρήγορη λειτουργία
δύο όψεων.4

● Εκτυπώστε εύκολα έγγραφα Word, PowerPoint® και Adobe® PDF, απευθείας από τη
μονάδα USB σας.5

● Διατηρήστε την παραγωγικότητα με την οθόνη 5,08 cm (2 ιντσών) που διαθέτει
έξυπνο και εύχρηστο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

● Υποστηρίξτε τις εκτυπώσεις μεγάλου όγκου του γραφείου σας με μια συσκευή που έχει
σχεδιαστεί να εκτυπώνει 30.000 σελίδες το μήνα, για έως πέντε χρήστες.

Φορητή εκτύπωση που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησή σας
● Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας –χωρίς πρόσβαση στο εταιρικό
δίκτυο– από οπουδήποτε στο γραφείο.7

● Εκτυπώστε εύκολα έγγραφα, φωτογραφίες και πολλά άλλα από ποικιλία συσκευών
smartphone και tablet.6

Απόλυτος έλεγχος και απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών
● Περισσότερες επιλογές εκτύπωσης με τα HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS και τις
κλιμακώσιμες γραμματοσειρές TrueType.

● Ελέγξτε εύκολα το περιβάλλον εκτύπωσής σας από ένα κεντρικό σημείο με το HP Web
Jetadmin.8

● Διευκολύνετε την εκτύπωση για όλους με ένα κοινό πρόγραμμα οδήγησης.9

● Χρησιμοποιήστε λειτουργίες ασφάλειας βάσει πολιτικών, εφαρμόζοντάς τις σε όλες τις
συσκευές σας, με το προαιρετικό HP JetAdvantage Security Manager.10
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση

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

Ανάλυση εκτύπωσης Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi σε απλό χαρτί από
ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως
2.400 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, με ανάλυση εισόδου
600 x 600 dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCLXL (PCL6), εγγενής εκτύπωση PDF, προσομοίωση HP Postscript Level 3

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, από άκρη σε άκρη για 210 x 297 mm (A4),
μόνο μέσα μπροσούρας

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

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης Apple AirPrint™, προσθήκη εκτύπωσης Android, πιστοποίηση Mopria™, Google
Cloud Print v2.0, HP ePrint

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

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή 1,2 GHz ARM A9, 600 Mhz ARM R4

Οθόνη Οθόνη μονόχρωμων γραφικών 5,08 cm (2,0") Κουμπιά αφής

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι

Συνδεσιμότητα Βασική Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένη ενσύρματη δικτύωση Ethernet
10/100Base-TX (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct Προαιρετική Υποστηρίζονται οι παρακάτω εξωτερικοί
διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση: Εξωτερικός διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με
θύρα USB 2.0 Hi-Speed και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (J7942G),
εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 ασύρματου δικτύου
802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G),
διακομιστής ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A).
Άλλα υποστηριζόμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort
Extreme, Apple AirPort Time Capsule

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο Βασική (ενσωματωμένο Ethernet και Wi-Fi 802.11b/g/n)

Μνήµη Βασική 256 MB; μέγιστη 256 MB DDR3

Τύποι μέσων Απλό, HP EcoFFICIENT, ματ παρουσίαση HP Premium 120g, τρίπτυχη
γυαλιστερή μπροσούρα HP 180g, ματ μπροσούρα HP 180g, γυαλιστερή
μπροσούρα HP 180g, φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced, ελαφρύ 60-74g,
μεσαίο 85-95g, χαρτόνι, χοντρό απλό χαρτί, επιστολόχαρτο

Μεγέθη μέσων υποστηρίζεται Δίσκος 1: A5 (148 x 210 mm), κάρτα A6 (105 x 148,5 mm), B5
(182 x 257 mm), φάκελος C5 (162 x 229 mm), φάκελος C6 (114 x 62 mm),
φάκελος DL (110 x 220 mm), κάρτα ευρετηρίου (76,2 x 127 mm, 102 x 152
mm, 127 x 203 mm) Φωτογραφικό μέσο (A) (216 x 279 mm), φωτογραφικό
μέσο (A4) (210 x 297 mm), φωτογραφικό μέσο με αποσπώμενη προεξοχή
(102 x 152 mm, 102 x 203 mm), φωτογραφικό μέσο (102 x 152 mm),
φωτογραφικό μέσο (76,2 x 127 mm), μπροσούρα (A & A4), ετικέτες (A & A4),
προσαρμοσμένο μέγεθος πλάτους 76,2 έως 216 mm και μήκους 127 έως 356
mm; ειδικά: Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm

Χειρισμός μέσων Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 φύλλα; Έως 30 Φάκελοι; Μέχρι 50 φύλλα
Κάρτες; Μέχρι 50 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Έως 25 φάκελοι
μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)

Βάρος χαρτιού Υποστηρίζεται: 60 έως 105 g/m² (απλό), 220 έως 300 g/m² (φωτογραφίες),
75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 163 έως 200 g/m² (κάρτες); Συνιστώμενο: 60 έως
105 g/m² (απλό), 220 έως 300 g/m² (φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m²
(φάκελοι), 163 έως 200 g/m² (κάρτες)

Διαχείριση εκτυπωτή HP Web Jetadmin, Ενσωματωμένος Web Server, Κιτ εργαλείων διαχείρισης
εκτυπωτή HP UPD, HP Utility (Mac), προαιρετικά HP JetAdvantage Security
Manager

Διαχείριση ασφάλειας SSL/TLS (HTTPS), IPP μέσω TLS, ενσύρματο WPA2-Enterprise, έλεγχος
ταυτότητας ασύρματου δικτύου 802.1x (EAP-TLS, LEAP και PEAP), έλεγχος
ταυτότητας με προκοινόχρηστο κλειδί για ασύρματη λειτουργία (PSK), τείχος
προστασίας, διαμόρφωση πιστοποιητικών, κλείδωμα πίνακα ελέγχου, EWS με
προστασία κωδικού πρόσβασης, απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων
πρωτοκόλλων και υπηρεσιών, Syslog, υπογραφή υλικολογισμικού, ρυθμίσεις
διαχειριστή, προαιρετικά HP JetAdvantage Security Manager

Περιεχόμενα συσκευασίας D9L63A: Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8210; Αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης HP
953 (~1.180 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953, αρχικό δοχείο
ματζέντα μελάνης HP 953, αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953: σύνθετη
απόδοση (~640 σελίδες); CD-ROM; Αφίσα εγκατάστασης; Οδηγός έναρξης
χρήσης; Καλώδιο τροφοδοσίας

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
L0R40AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 957XL
~3.000 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα 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: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Apple®
OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8). 1
GB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet.
USB, Linux (για περισσότερες πληροφορίες:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86)/64 bit (x64),
2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση
στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: επεξεργαστής 800
MHz 32 bit (x86), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. OS X El
Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9). Διαθέσιμος
χώρος 1 GB. Πρόσβαση στο Internet
Mac: OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9).
Διαθέσιμος χώρος 1 GB. Πρόσβαση στο Internet

Λογισμικό που περιλαμβάνεται HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 496 x 420 x 203 mm; μέγιστη: 496 x 580 x 203 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 567 x 300 x 487 mm

Βάρος εκτυπωτή 8,62 kg

Βάρος συσκευασίας 11,37 kg

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

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 0% έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση) σε θερμοκρασία 60 °C

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 B(A) (απλή, κανονική μονόχρωμη λειτουργία);
Εκπομπές έντασης ήχου: 55 dB(A) (απλή, κανονική μονόχρωμη λειτουργία)

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Πιστοποιήσεις Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση Εμπορική εγγύηση υλικού για 3 έτη από τη δήλωση, εντός 60 ημερών από την
αγορά (δείτε: www.hp.com/eu/3yearwarranty). Υποστήριξη web 24 ώρες την
ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες
ώρες εντός της περιόδου κάλυψης της εγγύησης

Υπηρεσίες και υποστήριξη UG198E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές
Officejet
UG075E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για
εκτυπωτές Officejet
UG248E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για
εκτυπωτές Officejet Pro
(UG198E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας
Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UG075E: μόνο Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία
UG248E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Υποσημειώσεις
1 Συγκριτικά με την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser αξίας κάτω των 300€ τον Αύγουστο του 2015, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q2 του 2015. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα laser βασίζονται στις
δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και τα αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας. Οι συγκρίσεις του κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας βασίζονται στις δημοσιευμένες
προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Το κόστος ανά σελίδα των δοχείων μελάνης HP 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 Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων μελάνης HP 956/957/958/959XL συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 952/953/954/955A. Για
περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Ανθεκτικότητα σε νερό, μουτζούρες, ξεθώριασμα και μαρκαδόρους επισήμανσης με βάση τις δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/printpermanence.; 4 Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Οι ονομασίες Microsoft και PowerPoint είναι σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών Microsoft στις
ΗΠΑ. Λειτουργεί με τα Word και PowerPoint 2003 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζονται μόνο γραμματοσειρές λατινικών γλωσσών.; 6 Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή
λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται η αγορά προαιρετικού εξοπλισμού. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός
AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct, πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα
κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.; 8 Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 9 Το HP Universal Print Driver διατίθεται για λήψη δωρεάν στην τοποθεσία http://www.hp.com/go/upd.;
10 Με βάση εσωτερική έρευνα της HP για τις παροχές των ανταγωνιστών (Σύγκριση ασφάλειας συσκευών, Ιανουάριος 2015) και την αναφορά λύσεων για το HP JetAdvantage Security Manager 2.1 της Buyers Laboratory LLC, το Φεβρουάριο του 2015.
Απαιτείται ξεχωριστή αγορά. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/securitymanager.

http://www.hp.com/gr
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