
Fişa de date

Imprimantă HP OfficeJet Pro
7720Wide Format All-in-One
Rezolvaţi-vă sarcinile ca un profesionist. Wide-format color.
Confort maxim.

Imprimaţi cu uşurinţă pe o varietate
de tipuri şi dimensiuni de hârtie, de
până la 29,7 x 42 cm (A3).
Produceţi culori de calitate
profesională cu un cost pe pagină
cu până la 50% mai mic faţă de
modelele laser, pe o imprimantă
care este gata de afaceri. 1

Aspecte importante

● Viteză imprimare ISO, negru (A4): până la
22 ppm

● Viteză de imprimare ISO, color (A4): până
la 18 ppm

● ADF de 35 coli

● Imprimare faţă-verso

● Scanare şi copiere până la 216 x 356 mm

● Capacitate de imprimare în cerneală de până
la 3000 de pagini alb-negru

● Ecran: Ecran tactil color LCD de 6,75 cm

Imprimaţi dimensiuni mari. Jucaţi pe picior mare.
● Imprimaţi până la 29,7 x 42 cm (A3). Scanare şi copiere în dimensiuni până la Legal.

● HP OfficeJet Pro 7720 provine din aceeaşi familie cu câştigătoarea premiului iF Design
2017, HP OfficeJet Pro 7740. 2

● Rezolvaţi cu uşurinţă activităţile, cu Alimentatorul automat de documente de 35 de
pagini şi beneficiaţi de imprimare automată faţă-verso.

● Preluaţi controlul imprimării, scanării, copierii şi trimiterii prin fax a lucrărilor, utilizând
ecranul tactil color şi comenzile rapide.

Prezentaţi profesional. Şi convenabil.
● Imprimaţi până la de 3 ori mai multe pagini cu text negru şi până la de 2 ori mai multe

pagini color, cu cartuşele de cerneală de capacitate extinsă HP (opţionale). 3

● Creaţi imagini în culori vibrante şi text negru, ideale pentru broşuri, prezentări şi alte
documente de birou.

● Produceţi imprimate rezistente la apă, la mânjire şi la decolorare, care rezistă la urmele
de marker.4

● Creezi broşuri, fluturaşi, fotografii şi alte documente fără chenar, care arată minunat –
chiar în biroul tău.

Imprimaremobilă simplă cu aplicaţia HP Smart
● Imprimaţi simplu de la o varietate de smartphone-uri şi tablete.

● Conectezi smartphone-ul sau tableta direct la imprimantă şi imprimi simplu, fără a
accesa o reţea.5

● Obţineţi puterea imprimantei în palma dvs, utilizând aplicaţia HP Smart. 6

● Pur şi simplu atingeţi butonul de imprimare pe smartphone sau tabletă pentru a
imprima. 7



Imprimantă HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One

Specificaţii tehnice
Funcţii Imprimare,copiere,scanare,fax

Viteză de imprimare Până la 22 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 18 ppm ISO color (A4)
Prima pagină evacuată:În numai 9 s Alb-negru (A4, pregătit) ;În numai 10 s
Color (A4, pregătit)

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi randerizat Negru; Până la 4800 x 1200 dpi în mod
optimizat pe hârtie foto HP Advanced, cu 1200 x 1200 dpi la intrare

Tehnologie de imprimare HP Thermal Inkjet

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 3,3 mm; Jos: 3,3 mm; Stânga: 3,3 mm; Dreapta: 3,3
mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 297 x 431,8 mm

Limbaje de imprimare GUI HP PCL3

Capabilităţi de imprimare Imprimare fără margini: Da (până la A3/11 x 17 inchi)

Număr cartuşe de imprimare 4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)

Capabilitate de imprimaremobilă Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare Wireless direct, certificat Mopria şi
Google Cloud Print™

Ciclu lunar de funcţionare Până la 30.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 250 – 1.500 de
pagini

Detector automat de hârtie Nu

Ecran LCD (color) 6,75 cm (2,65 inchi), cu ecran senzitiv şi funcţie IR

Multitasking acceptat Da

Capabilitate wireless Da, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrat

Conectivitate Standard 1 USB 2.0 cu compatibilitate cu dispozitive USB 3.0; 1 Ethernet; 1
Wireless 802.11b/g/n; 2 porturi de modem RJ-11 Opţional Nu

Capabilităţile reţelei Da, prin Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrate

Memorie Standard 512 MB; Maxim 512 MB

Setarea copierii Copii; dimensiune; calitate; mai deschis/mai închis; dimensiune hârtie;
redimensionare; tip hârtie; faţă-verso; copie CI, colaţionare; margine legare;
îmbunătăţire; decupare; previzualizare copie; Număr maxim de copii: Până la
99 de copii; Rezoluţie copie: Maximum 600 dpi; Rezoluţie copie, text şi grafică
color: Maximum 600 dpi; Redimensionarea copierii: 25 la 400%

Viteză de copiere Până la 18 cpm negru ISO (A4), Până la 13 cpm color ISO (A4)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare
scanare: Scanare, copiere, fax de la panoul frontal, software HP, EWS; Versiune
TWAIN: Versiunea 1.9; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216
x 356 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 1200 dpi

Format fişier scanat JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Viteză de scanare Simplex: Până la 8/8 ipm (alb-negru/color, 200 ppi) (A4)

Suprafaţă scanabilă dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm; dimensiune maximă suport: 216
mm x 356 mm ADF

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri 24 biţi/ 256

Transmitere digitală Standard: Scanare în PC

Fax Da, color

Specificaţii fax Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 99 de
numere; Difuzare, număr maxim de locaţii: Da (numai negru); viteză fax: 5 s
pentru o pagină

Tipuri suport Hârtie simplă, hârtii foto HP, hârtie HP mată pentru broşuri sau profesională,
hârtie HP mată pentru prezentări, hârtie HP lucioasă pentru broşuri sau
profesională, alte hârtii mate Inkjet, alte hârtii lucioase Inkjet, Hagaki Inkjet,
hârtie simplă groasă, hârtie simplă uşoară/reciclată

Dimensiuni suport acceptat A3; A4; A5; A6; B5 (JIS); personalizat: 76 x 127 – 297 x 420 mm

Manipulare suport Capacitate de intrare: Până la 250 de coli; Până la 30 de plicuri Până la 50 de
coli Până la 50 de coli hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 75 de coli, Până la 25 de plicuri
Până la 75 de coli de dimensiune A; Până la 50 de coli de dimensiune B
Imprimare duplex: Automatic (Automat) (A4/Letter)
ADF: Standard, 35 coli

Greutate hârtie Acceptat: 34–250 g/m²; Recomandabil: 60 - 105 g/m²

Ce se găseşte în cutie Y0S18A: Imprimantă HP OfficeJet 7720 Wide Format All-in-One; cartuş de
cerneală iniţial OfficeJet HP 953 Negru (~1.000 pagini); cartuş de cerneală
iniţial OfficeJet HP 953 CMY (~625 pagini); cablu de alimentare; poster de
configurare

Consumabile Q8697A Hârtie foto lucioasă HP Advanced - 20 coli/A3/297 x 420 mm
C6818A Hârtie Inkjet lucioasă HP Professional - 50 coli/A4/210 x 297 mm
C6821A Hârtie Inkjet lucioasă HP Professional - 50 coli/A3/297 x 420 mm
L0S58AE Cartuş de cerneală original HP 953 Negru ~1.000 pagini
F6U12AE Cartuş de cerneală original HP 953 Cyan ~700 pagini
F6U13AE Cartuş de cerneală original HP 953 Magenta ~700 pagini
F6U14AE Cartuş de cerneală original HP 953 Galben ~700 pagini
L0S70AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Negru
~2.000 pagini
F6U16AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Cyan
~1.600 pagini
F6U17AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Magenta
~1.600 pagini
F6U18AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Galben
~1.600 pagini
L0R40AE Cartuş de cerneală original de capacitate extinsă HP 957XL Negru
~3.000 pagini
1CC21AE Pachet de valoare HP 953XL Office cu 75 de coli/A4/210 x 297 mm Per
cartuş: ~1.600 pagini cyan, ~1.600 pagini magenta, ~1.600 pagini galben

Sisteme de operare compatibile Windows 10 (32 biţi şi 64 biţi), Windows 8.1 (32 biţi şi 64 biţi), Windows 8 (32
biţi şi 64 biţi), Windows 7 (32 biţi şi 64 biţi), Windows Vista (32 biţi şi 64 biţi),
Windows XP (32 biţi) (ediţiile Professional şi Home); Mac OS X v 10.10, v 10.9
sau v 10.8; Linux (pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor de 1 GHz pe 32 biţi (x86) sau pe 64
biţi (x64), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau
conexiune de Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista
(numai pe 32 de biţi): procesor de 800 MHz (x86), 2 GB de spaţiu disponibil pe
hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la Internet, port USB, Microsoft®
Internet Explorer 8. Windows XP SP3 sau o versiune superioară (numai pe 32
biţi): orice procesor Intel® Pentium® II, Celeron® sau compatibil de 233 MHz,
850 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune
de Internet, port USB, Internet Explorer 8.
Mac: OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB
de spaţiu disponibil pe hard disk, acces la Internet

Software inclus Software pentru imprimantă HP, bară de instrumente Google, actualizare HP,
cumpărare consumabile online, HP Photo Creations

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 584,9 x 444,8 x 306,4 mm (partea de curăţare şi tava OP neextinse);
Maxim: 584,9 x 690,6 x 306,4 mm (partea de curăţare şi tava OP extinse
complet)

Dimensiuni pachet (L x A x î) 677 x 495 x 408 mm

Greutate imprimantă 15,50 kg

Greutate pachet 19,50 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 5 la 40ºC, Umiditate: RH 20% - 80%

Stocare Temperatură: de la -5 la 60° C, Umiditate: Maximum 90% RH, nefuncţionare

Acustică Emisii de putere acustică: 6,6 B (A) (mod normal, monocrom); 6,6 B(A) (mod
normal, color); Emisii de presiune acustică: 60 dB(A) (mod normal, monocrom),
58 dB(A) (mod normal, color)

Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz
Consum tipic de energie (TEC): 0,398 kWh/săptămână
Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare universală internă (încorporată)

Certificări Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine Fabricat în China

Garanţie Garanţie comercială HP standard de un an pentru hardware. Garanţie
comercială HP de trei ani pentru hardware, după înregistrare în interval de 60
de zile de la cumpărare (vizitaţi www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opţiunile de
garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele
legale locale

Service şi asistenţă UG199E HP Care Pack cu înlocuire standard pentru imprimante OfficeJet Pro, 3
ani
UG076E HP Care Pack cu înlocuire standard pentru imprimante OfficeJet Pro, 3
ani
(UG076E: numai în Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania,
Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea
Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UG199E: toate
ţările/regiunile din EMEA)

Note de subsol
1 Comparativ cu majoritatea echipamentelor AiO laser color sub 400 € fără TVA, Trim. III 2016; cotă de piaţă raportată de IDC în Trim. III 2016. Comparaţiile privind costul pe pagină (CPP) pentru consumabilele laser se bazează pe specificaţiile publicate de
producători pentru cartuşele de capacitate mare şi consumabilele cu durată mare de viaţă. Comparaţiile privind CPP pentru consumabilele de cerneală de capacitate mare HP se bazează pe specificaţiile publicate de producătorii cartuşelor de capacitate mare. CPP
bazat pe Preţul de vânzare cu amănuntul recomandat de producători (MRSP) pentru cartuşele de cerneală de mare capacitate şi capacitatea de imprimare. Capacitatea ISO se bazează pe imprimare continuă în mod implicit. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.ifworlddesignguide.com.; 3 Pe baza capacităţii cartuşelor de cerneală HP 957XL în comparaţie cu cartuşele de cerneală HP 953 standard. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 4 Rezistenţa la apă, mânjire, decolorare şi urme de marker se bazează pe ISO 11798 şi pe testarea internă HP. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printpermanence.; 5 Înainte de imprimare,
dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la semnalul Wi-Fi Direct® al unui AiO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. Detalii la http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.; 6 Necesită
descărcarea aplicaţiei HP Smart. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Puteţi găsi detalii şi lista completă a sistemelor de operare acceptate la http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Pentru detalii
privind cerinţele de imprimare locală, consultaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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