
Seria de imprimante HP LaserJet Enterprise M806

Produsul ideal pentru sporirea productivităţii şi eficienţă în firmă.
Înzestraţi-vă echipele pentru a gestiona rapid chiar şi cele mai mari
lucrări de imprimare cu imprimanta HP de vârf A3 şi imprimaţi chiar
şi în deplasare. Investiţia este protejată cu upgrade-uri simple.

1 Imprimarea Wireless direct este standard la HP LaserJet Enterprise M806x+ şi D7P69A şi poate fi adăugată ca opţiune pentru HP LaserJet Enterprise M806dn şi M806x+ CZ245A. Dispozitivul mobil poate necesita o aplicaţie sau un driver. Performanţa
comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la imprimantă. Pentru detalii, consultaţi hp.com/go/wirelessprinting.
2 Capabilitatea de imprimare prin atingere este standard la modelele HP LaserJet Enterprise M806x+ şi D7P69A şi poate fi adăugată ca opţiune pentru HP LaserJet Enterprise M806dn şi M806x+ CZ245A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimare
cu tehnologia NFC.
3 Capacitatea maximă de 4.600 de coli de hârtie este standard pentru modelele HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A şi M806x+ CZ245A şi este disponibilă la modelul HP LaserJet Enterprise M806dn cu tavă de intrare de mare capacitate opţională,
pentru 3.500 de coli.
4 Accesoriile capsator/stivuitor cu 2 compartimente, capsator/stivuitor/perforator cu 2 compartimente şi dispozitivul pentru legare de broşuri sunt opţionale. Se achiziţionează separat.
5 Driverul de imprimare universal HP este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/upd.
6 HP Web Jetadmin este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.
7 HP Imaging and Printing Security Center trebuie achiziţionat separat.
8 HP Instant-on Security face parte din HP Imaging and Printing Security Center, care trebuie achiziţionat separat.
9 Unitatea de disc HP securizată de înaltă performanţă nu este disponibilă la HP LaserJet Enterprise M806dn şi nu poate fi achiziţionată separat.
10 Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeaşi reţea wireless cu imprimanta sau să aibă conexiune Wireless direct la imprimantă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces.
Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. Imprimarea la distanţă necesită o conexiune de Internet pentru o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau software şi înregistrarea contului HP ePrint.
Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii achiziţionat separat. Consultaţi furnizorul de servicii privind acoperirea şi disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultaţi
hp.com/go/mobileprinting.
11 Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion şi următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) şi iPod touch® (din a 3-a generaţie sau ulterior). Funcţionează cu imprimante echipate pentru HP
AirPrint şi necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeaşi reţea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone şi iPod touch sunt mărci comerciale ale
Apple® Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări/regiuni. AirPrint™ şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Creşteţi productivitatea: oferiţi grupurilor
de lucru viteza de care au nevoie.
● Imprimaţi rapid şi simplu lucrări mari, cu o viteză de până

la 56 ppm A4, datorită capacităţii foarte mari de intrare,
de până la 4.600 de pagini3. Opţiunile versatile de
manevrare a hârtiei includ un
capsator/stivuitor/perforator şi un dispozitiv pentru
legare de broşuri4.

● Simplificaţi activităţile cu atingerea potrivită – daţi
utilizatorilor posibilitatea să treacă rapid de la o
activitate la alta utilizând ecranul senzitiv color mare, de
10,9 cm (4,3 inchi).

● Simplitate completă – simplificaţi imprimarea pentru
toată lumea utilizând un driver comun5.

● Nu aşteptaţi, imprimaţi imediat şi economisiţi energie cu
tehnologia Instant-on.

Investiţi o dată, vă extindeţi cu uşurinţă.
● Urmăriţi îndeaproape, chiar şi de la distanţă –

monitorizaţi şi controlaţi centralizat imprimantele cu HP
Web Jetadmin6.

● Aplicaţi politici la nivelul tuturor echipamentelor pentru a
vă proteja toate dispozitivele HP, utilizând HP Imaging
and Printing Center7.

● Vă protejaţi imediat imprimantele cu HP Instant-on
Security8 şi protejaţi datele sensibile trimise la
imprimantă cu hard diskul HP securizat de înaltă
performanţă9.

● Imprimări cu un IP pozitiv – autentificaţi utilizatorii la
dispozitiv pentru a contribui la securizarea lucrărilor de
imprimare.

Beneficiaţi de eficienţă sporită cu
imprimareamobilă.
● Imprimarea mobilă este simplă cu Wireless direct1, ca şi

comoditatea de imprimare prin atingere de la un
dispozitiv mobil2.

● Lăsaţi angajaţii să imprime de la dispozitive mobile cu
capabilitatea de imprimare încorporată sau utilizând
aplicaţia şi software-ul HP ePrint10.

● Imprimare simplificată pentru Apple® – permiteţi
utilizatorilor să imprime wireless de la un iPad®, iPhone®
sau iPod touch®11.



Prezentarea produsului
1. Panou de control cu ecran senzitiv color intuitiv de 10,9 cm (4,3 in)
2. sertar de ieşire pentru 500 de pagini
3. locaş de integrare hardware (HIP – Hardware Integration Pocket)
pentru integrarea de soluţii
4. sertar de ieşire cu cale directă cu faţa în sus pentru 100 de coli
5. acces simplu prin capacul frontal la cartuşul de toner HP all-in-one
6. imprimare automată faţă-verso, încorporată
7. două tăvi de intrare pentru 500 de coli acceptă suporturi de
imprimare de până la A3 (11 x 17 in)
8. tava de intrare de mare capacitate, pentru 3.500 de coli, acceptă
suporturi de imprimare A4/Letter
9. port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fişierelor
10. tava multifuncţională pentru 100 de coli manevrează suporturi de
imprimare de până la 220 g/m² (hârtie pentru corespondenţă de 53 lb)
11. capacele din partea dreaptă asigură acces pentru eliminarea
blocajelor
12. procesor de 800 MHz, memorie standard de 1 GB
13. hard disk HP securizat de înaltă performanţă
14. port de acces pentru încuietoare stil Kensington opţională
15. port USB (pentru conectarea dispozitivelor de la terţi)
16. port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
17. server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. port pentru echipamente de la alţi furnizori (pentru conectarea
dispozitivelor de la terţi)

Scurtă descriere a seriilor

Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn
● viteză de imprimare alb-negru, A4: până la 56 ppm

(duplex: până la 56 ipm)
● viteză de imprimare alb-negru, A3: până la 28 ppm
● până la 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
● memorie de 1 GB extensibilă la 1,5 GB
● procesor de 800 MHz
● 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză
● 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
● 1 reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T
● 1 interfaţă pentru echipamente de la alţi furnizori
● 1 locaş de integrare hardware
● 2 porturi gazdă USB interne
● două tăvi de intrare pentru 500 de coli
● tavă multifuncţională pentru 100 de coli

Imprimantă NFC/Wireless direct HP LaserJet
Enterprise M806x+
● ca şi HP LaserJet Enterprise M806dn cu:
● modul NFC (Near Field Communications) pentru

imprimare Wireless direct
● hard disk HP securizat de înaltă performanţă, de

320 GB
● tavă de mare capacitate pentru 3.500 de coli (tava

4: 1500 de coli, numai A4 sau Letter, tava 5: 2000
de coli, numai A4 sau Letter)

Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+
● ca şi HP LaserJet Enterprise M806dn cu:
● hard disk HP securizat de înaltă performanţă, de

320 GB
● tavă de mare capacitate pentru 3.500 de coli (tava

4: 1500 de coli, numai A4 sau Letter, tava 5: 2000
de coli, numai A4 sau Letter)



Accesorii recomandabile

C3F79A
Tavă de intrare demare capacitate de 3500
coli HP LaserJet
Tava de intrare de mare capacitate de 3500 de
coli HP LaserJet permite utilizatorilor să
petreacă mai mult timp concentrându-se
asupra lucrului şi mai puţin timp cu reîncărcarea
hârtiei. Susţineţi productivitatea grupurilor de
lucru în creştere cu această combinaţie de
alimentator de intrare şi suport, robustă şi de
înaltă performanţă.

CZ285A
Dispozitiv creare/finisare broşuri HP
LaserJet
Dispozitivul HP LaserJet pentru
crearea/finisarea broşurilor vă oferă
posibilitatea de a crea la sediu documente
finisate mai complexe, fără a fi nevoie să apelaţi
la servicii externe, economisind astfel timp şi
bani.

CZ994A
Capsator/stivuitor HP LaserJet
Capsatorul/stivuitorul HP LaserJet asigură
operaţii automate de capsare şi stivuire, pentru
eficienţă îmbunătăţită şi capacitate de ieşire
crescută.

CZ996A
Capsator/stivuitor HP LaserJet cu perforator
2/4
Capsatorul/stivuitorul HP LaserJet cu perforator
de 2/4 găuri asigură operaţii automate de
capsare şi stivuire, pentru eficienţă îmbunătăţită
şi capacitate de ieşire crescută.

Informaţii pentru comandă

Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)
Imprimantă HP LaserJet M806dn; cartuş de toner HP LaserJet
negru (aproximativ 34500 de pagini); ghid de instalare pentru
hardware, pliant de asistenţă, fişă de garanţie; documentaţie
pentru imprimantă şi driver pe CD-ROM; cablu de alimentare

Imprimantă NFC/Wireless direct HP LaserJet Enterprise
M806x+ (D7P69A)
Imprimantă HP LaserJet M806x+; cartuş de toner HP LaserJet
negru (aproximativ 34500 de pagini); ghid de instalare pentru
hardware, pliant de asistenţă, fişă de garanţie; documentaţie
pentru imprimantă şi driver pe CD-ROM; cablu de alimentare;
modul NFC

Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)
Imprimantă HP LaserJet M806x+; cartuş de toner HP LaserJet
negru (aproximativ 34500 de pagini); ghid de instalare pentru
hardware, pliant de asistenţă, fişă de garanţie; documentaţie
pentru imprimantă şi driver pe CD-ROM; cablu de alimentare

Accesorii, consumabile şi asistenţă

Accesorii
C3F79A Tavă de intrare de mare capacitate de 3500 coli HP

LaserJet
CZ285A Dispozitiv creare/finisare broşuri HP LaserJet
CZ994A Capsator/stivuitor HP LaserJet
CZ996A Capsator/stivuitor HP LaserJet cu perforator 2/4
C8091A Cartuş cu capse HP reumplut (5000 de capse) pentru

accesorii de capsator/stivuitor

CC383A Pachet cu 2 cartuşe HP de câte 2000 capse pentru
dispozitivul de finisare a broşurilor

Conectivitate
J8029A Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w
J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w

USB

Consumabile
C2H57A Kit cuptor/întreţinere de 220 V pentru HP LaserJet

Randament mediu: 200.000 pagini
CF325X Cartuş de toner LaserJet original HP 25X negru, de 

mare randament
Capacitatea de imprimare medie a cartuşului este

de 34.500 de pagini standard. Capacitate de
imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la

imprimare continuă.

Service & asistenţă
U8C50E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare
pentru LaserJet Enterprise M806, 3 ani
U8C53E - asistenţă hardware HP 4 ore 9x5 pentru LaserJet
Enterprise M806, 3 ani
U8C51E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare
pentru LaserJet Enterprise M806, 4 ani
U8C52E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare
pentru LaserJet Enterprise M806, 5 ani
U8C71PE - asistenţă hardware postgaranţie HP în
următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise M806, 1
an
U8C72PE - asistenţă hardware postgaranţie HP în
următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet Enterprise M806, 2
ani
U8C73PE - asistenţă hardware postgaranţie HP 4 ore 9x5
pentru LaserJet Enterprise M806, 1 an

Pentru a obţine o listă completă de consumabile şi accesorii, vă rugăm vizitaţi http://www.hp.com
Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor şi pentru alte soluţii, vă rugăm să accesaţi catalogul Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea de imprimare reală variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi hp.com/go/learnaboutsupplies. Capacitatea de imprimare reală variază
substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, consultaţi hp.com/go/learnaboutsupplies

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este
accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.



Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare A4 negru: Până la 56 ppm, A4 duplex: Până la 56 ipm
A3 negru: Până la 28 ppm
Prima pagină imprimată alb-negru (A4): În numai 8,5 s
Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de
aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.

Procesor 800 MHz

Memorie 1 GB. Memorie extensibilă până la 1,5 GB prin DIMM de 1 GB de standard industrial

Unitate de disc fix Hard disk HP securizat de înaltă performanţă, de 320 GB (numai la D7P69A şi CZ245A)

Imprimare Calitate HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi cu tehnologie HP Resolution Enhancement
Rezoluţie Negru: Până la 1200 x 1200 dpi
Limbaje imprimantă HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.4)
Fonturi 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL; 92 de fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode

(Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluţii de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terţi;
fonturi HP LaserJet şi emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts

Volum de lucru (lunar, A4) Până la 300.000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 10.000 – 50.000
Marginile imprimării (mm) Sus: 2,0 mm. Stânga: 2,0 mm. Dreapta: 2,0 mm. Jos: 2,0 mm

Manipulare suport Intrare: Capacitate Greutate Dimensiune
Tava 1 Coli: 100; plicuri: 100; etichete: 100 60 - 220 g/m² A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cărţi poştale (JIS duble);

plicuri (DL, C5, B5); 98 x 191 – 312 x 470 mm
Tava 2 Coli: 500; etichete: cantităţi mici 60 - 199 g/m² A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 – 297 x 431,8 mm
Tava 3 CZ244A: Tavă de intrare de mare capacitate,

opţională, tava 4: coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli:
2000 (numai A4); D7P69A: Tavă de intrare de mare
capacitate, tava 4: coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli:
2000 (numai A4); CZ245A: ca produsul D7P69A;

60 - 199 g/m² CZ244A: Intrare de mare capacitate, opţională, tăvile
4/5: A4, 210 – 297 mm; D7P69A: Intrare de mare
capacitate, tăvile 4/5: A4, 210 – 297 mm; CZ245A: ca
produsul D7P69A;

Capacitate maximă de intrare
Ieşire:
Capacitate maximă de ieşire:

Până la 4600 de coli
Coli: Până la 600 de coli. Suport transparent: Până la 100 de coli
Până la 3500 de coli (cu capsator/stivuitor, capsator/stivuitor cu perforator sau capsator/stivuitor cu dispozitiv pentru legare de broşuri, opţionale)

Imprimare duplex: Automat (standard)
Interfaţă şi conectivitate Standard: CZ244A: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaţă pentru echipamente de la alţi furnizori; 1 locaş de

integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne; D7P69A: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 NFC/Wireless (accesoriu
inclus); 1 interfaţă pentru echipamente de la alţi furnizori; 2 porturi gazdă USB interne; CZ245A: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 reţea Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 interfaţă pentru echipamente de la alţi furnizori; 1 locaş de integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne;
Opţional: CZ244A: Accesoriu HP Jetdirect 2800w NFC şi Wireless direct, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB, server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pentru mai multe
informaţii despre soluţiile de lucru în reţea de la HP vizitaţi hp.com/go/jetdirect; D7P69A: Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB, server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g.
Pentru mai multe informaţii despre soluţiile de lucru în reţea de la HP vizitaţi hp.com/go/jetdirect; CZ245A: Accesoriu HP Jetdirect 2800w NFC şi Wireless direct, server de imprimare wireless HP Jetdirect
2700w USB, server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pentru mai multe informaţii despre soluţiile de lucru în reţea de la HP vizitaţi hp.com/go/jetdirect;

Compatibilitate sisteme de operare Windows 8 (32 biţi/64 biţi), Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 biţi/64 biţi), Windows XP (SP2 sau superior) (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2012 (64 biţi), Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi),
Windows Server 2008 R2 (64 biţi), Windows Server 2003 (SP1 sau superior) (32 biţi/64 biţi), Mac OS X versiunile 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pentru cea mai recentă asistenţă privind sistemele
de operare, consultaţi: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix şi Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); driver software HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware); Linux
(hplip.net); Novell (novell.com/iprint); tipuri de dispozitive SAP (hp.com/go/sap/drivers); imprimare SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software).
Informaţiile şi asistenţa pentru driverul LaserJet sunt disponibile la adresa: hp.com/support/ljM806; hp.com/go/hpsc; hp.com/support

Protocoale de reţea acceptate IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP,
SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, securitatea gestionării IP Direct Mode: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autentificare port (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)

Cerinţe minime de sistem Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 biţi), Windows Server 2012 (64 biţi), Windows XP (SP2+); unitate CD-ROM
sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de reţea; 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; pentru cerinţele sistemului hardware
compatibil cu sistemul de operare, consultaţi microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de
Internet; magistrală serială universală (Universal Serial Bus) dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de reţea (pentru cerinţele sistemului hardware compatibil cu sistemul de operare, consultaţi
apple.com)

Software standard Driver de imprimantă HP PCL 6 discret, legătură software Mac la Web (program de instalare Mac), program de instalare Windows

Panou de control LCD color de 10,9 cm cu ecran senzitiv rezistiv; afişaj rotativ (unghi reglabil); buton capacitiv Reşedinţă iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reşedinţă); USB cu acces simplu; locaş de integrare
hardware

Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de alimentare: 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A. Consum: 1000 W (imprimare), 38 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 2,2 W (Auto On/Auto Off), 0,3 W (oprit). Consum tipic de energie: 4,0
kWh/săptămână

Dimensiuni (L x A x î) Despachetat: CZ244A: 1095 x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ245A: 1095 x 715 x 1040 mm; ; Împachetat: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; CZ245A:
856 x 790 x 1368 mm;

Greutate Despachetat: CZ244A: 76,1 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Împachetat: CZ244A: 88,84 kg; D7P69A: 130,87 kg; CZ245A: 130,67 kg;

Gestionarea imprimantei HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Gestiunea securităţii CZ244A: Gestionarea identităţii: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, opţional HP Access Control şi soluţii de autentificare avansată de la terţi (de exemplu,
cititoare de ecusoane); reţea: IPsec/Firewall cu certificat, cheie pre-partajată şi autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configuraţie IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3,
HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare pentru stocare, SSL/TLS, acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietoare de securitate, dezactivare port USB, locaş de integrare hardware
pentru soluţii de securitate; gestionarea securităţii: compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center; D7P69A: Gestionarea identităţii: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN
pentru utilizatori, opţional HP Access Control şi soluţii de autentificare avansată de la terţi (de exemplu, cititoare de ecusoane); reţea: IPsec/Firewall cu certificat, cheie pre-partajată şi autentificare Kerberos,
acceptă plug-in de configuraţie IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare pentru stocare, ştergere securizată, SSL/TLS,
acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietoare de securitate, dezactivare port USB, locaş de integrare hardware pentru soluţii de securitate; gestionarea securităţii: compatibil cu HP Imaging & Printing
Security Center; CZ245A: ca produsul D7P69A;

Mediu de funcţionare Temperatură de funcţionare: de la 10 la 32,5ºC . Temperatură de funcţionare recomandată: de la 10 la 32,5ºC . Umiditate de funcţionare: 10 - 80% RH . Umiditate de funcţionare recomandată: 10 - 80% RH .
Temperatură de stocare: De la 0 până la 40ºC . Umiditate stocare: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică:7,2 B(A); Emisii de presiune acustică:55 dB (A)

Certificări CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în
conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune. Standarde de reglementare: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1);
EN 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); Certificat GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind
siguranţa în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune. ENERGY STAR: Da

Garanţie Garanţie limitată de un an, la sediu; asistenţă 24 de ore; asistenţă telefonică 7 zile pe săptămână, produs: garanţie de un an, la sediu. Garanţia poate varia de la o ţară/regiune la alta în funcţie de legislaţia
locală. Consultaţi hp.com/support pentru a vă informa asupra opţiunilor de servicii şi asistenţă HP premiate disponibile în ţara/regiunea dumneavoastră.

http://www.hp.com/ro
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