Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise
M750
Imprimaţi volume mari de documente color de calitate profesională,
pe o gamă largă de dimensiuni de hârtie. Menţineţi productivitatea
cu instrumentele de gestionare intuitive şi simplu de utilizat.
Imprimaţi comod direct de pe laptopuri, smartphone-uri sau
tablete.
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Beneficiaţi de imprimarea color pe o gamă
largă de formate, de la cărţi poştale până la
postere
● Extindeţi-vă opţiunile de afaceri: imprimaţi prezentări,
rapoarte de mare impact şi materiale de marketing pe o
gamă variată de tipuri şi dimensiuni de suporturi, de la
cărţi poştale până la SRA3.

Contaţi pe o imprimantă care este simplu de
utilizat şi de gestionat.
● Beneficiaţi de imprimarea simplă de pe smartphone-uri,
tablete şi laptopuri la serviciu, acasă sau în deplasare1.
● Integraţi simplu în flota dumneavoastră de imprimante
opţiunile de lucru în reţea gigabit şi de securitate
robustă.

● Produceţi lucrări de imprimare de mare volum fără
schimbări frecvente ale hârtiei, beneficiind de o
capacitate de intrare de până la 2.350 de coli2.

● Supravegheaţi de la distanţă flota de imprimante
utilizând instrumentele de gestionare intuitive.
Controlaţi utilizarea şi costurile imprimărilor color.

● Îmbunătăţiţi eficienţa cu o imprimantă care recunoaşte
automat tipul şi dimensiunea hârtiei, pentru rezultate
optime la imprimare.

● Imprimaţi rapid utilizând portul USB de acces simplu.
Păstraţi în siguranţă datele sensibile cu hard diskul HP
securizat de înaltă performanţă5.

● Creşteţi eficienţa şi versatilitatea utilizând caracteristica
de imprimare automată faţă-verso3.

Minimizaţi impactul asupra mediului.

Obţineţi imprimate color excelente la viteza
cerută de activitatea dvs.
● Imprimaţi documentele rapid, cu până la 30 ppm pentru
A44.
● Cu tehnologia Instant-on, obţineţi prima pagină în numai
10 secunde din modul pregătit şi în 16 secunde din
modul de economisire a energiei.
● Bucuraţi-vă de calitatea constantă a imprimării: obţineţi
automat text lucios, grafică pe text, imagini şi grafică
precise şi de înaltă calitate, utilizând tehnologiile
avansate HP EasyColor şi HP ImageREt.

● Reduceţi deşeurile de la ambalaje cu cartuşele de toner
preinstalate – fără cutii, învelitoare sau manuale.
● Reduceţi risipa şi utilizaţi cu până la 50 % mai puţină
hârtie utilizând imprimarea faţă-verso3.
● Beneficiaţi de reciclarea gratuită şi simplă – cartuşele
returnate prin programul HP Planet Partners sunt
reciclate cu responsabilitate6.
● Reduceţi impactul excesului de materiale de ambalaj
asupra mediului, utilizând ambalajele HP ClearView7.

● Bucuraţi-vă de contrastul clar şi de culorile intense
obţinute cu tonerul cu luciu superior din cartuşele de
imprimare HP LaserJet originale.

1 Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie conectate la aceeaşi reţea. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau software

suplimentare şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultaţi furnizorul de servicii privind acoperirea şi disponibilitatea în zona
dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultaţi www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Tava de 500 de coli şi tava 3x500-sheet cu stativ sunt opţionale şi sunt disponibile şi se vând separat pentru modelele n şi dn.
3 Imprimarea automată faţă-verso este disponibilă numai pentru modelele dn şi xh.
4 Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de
driver şi de complexitatea documentului.
5 Hard diskul HP securizat de înaltă performanţă este disponibil numai pentru modelul xh.
6 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor de imprimare HP sunt disponibile în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lume, prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii sau pentru a
solicita plicuri şi cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitaţi www.hp.com/recycle.
7 Ambalajul HP ClearView este disponibil numai pentru modelul xh.

Prezentarea produsului
Este prezentat modelul HP Color LaserJet Enterprise M750xh:
1. sertar de ieşire superior pentru 300 coli
2. panou de control intuitiv, cu afişare color pe 4 linii
3. port USB cu acces simplu pentru imprimare din mers
4. tava multifuncţională de 100 de coli acceptă dimensiuni de hârtie de
până la SRA3
5. un singur capac de acces la cartuşe, a căror instalare este simplă
6. imprimare automată faţă-verso, încorporată
7. Tava 2 de 250 coli
8. Tava 3 de 500 coli
9. Trei tăvi de intrare de câte 500 de coli cu stativ de imprimare, pentru
o capacitate totală de intrare de 2.350 de coli
10. hard disk HP securizat de înaltă performanţă
11. RAM de 1 GB şi un procesor de 800 MHz
12. două porturi gazdă interne de tip USB 2.0 pentru soluţii de la terţi
13. port USB 2.0 de mare viteză pentru soluţii de la terţi
14. port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
15. port de acces pentru încuietoare stil Kensington opţională
16. server de imprimare Gigabit Ethernet HP Jetdirect încorporat

Scurtă descriere a seriilor

HP Color LaserJet Enterprise M750n
● Viteză de imprimare de până la 30 ppm pe
format A4 în culori
● până la 600 x 600 dpi
● procesor de 800 MHz
● 1 port de reţea Gigabit Ethernet
10/100/1000T
● 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză
● 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
● RAM de 1 GB
● unitate Solid State (stocare volatilă,
minimum 8 GB)
● capacitate de intrare standard de 850 de
coli cu tava 1 multifuncţională de 100 de
coli, tava 2 de intrare de 250 de coli, tava 3
de intrare de 500 de coli
● opţional: până la două tăvi de intrare de
câte 500 de coli sau un alimentator de 3 x
500 coli cu stativ

HP Color LaserJet Enterprise M750dn
● Ca modelul HP Color LaserJet Enterprise M750n, cu
imprimare faţă-verso
● capacitate de intrare standard de 850 de coli cu tava
1 multifuncţională de 100 de coli, tava 2 de intrare
de 250 de coli, tava 3 de intrare de 500 de coli
● opţional: până la două tăvi de intrare de câte 500 de
coli sau un alimentator de coli 3x500 cu stativ

HP Color LaserJet Enterprise M750xh
● Ca HP Color LaserJet Enterprise M750n cu
imprimare faţă-verso
● alimentator de hârtie 3 x 500 cu stativ
● Hard disk HP securizat de înaltă
performanţă (minimum 320 GB, criptare
hardware cu cifru AES 256 sau superior)

Accesorii recomandabile

CE725A
Alimentator hârtie şi suport 3x500 coli pentru HP Color LaserJet
Petreceţi mai puţin timp la încărcarea hârtiei şi mai mult timp la imprimare.
Veniţi în întâmpinarea cerinţelor unui mediu de imprimare de mare volum cu
alimentatorul pentru hârtie şi suportul 3x500-sheet.

CE860A
Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
Creşteţi productivitatea cu o tavă pentru hârtie simplu de instalat, care vă
permite să imprimaţi mai multe pagini fără a reîncărca hârtie şi să aveţi
încărcate două tipuri de hârtie.

J8026A
Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
Rămâneţi productiv şi conectat în mişcare cu imprimarea mobilă HP ePrint2.
Serverul de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB vă permite să
conectaţi wireless dispozitive de imprimare, astfel încât puteţi localiza
imprimantele şi echipamentele MFP oriunde aveţi nevoie3.

HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M750dn; patru cartuşe de toner
HP LaserJet preinstalate (randament de aprox. 13.500 pagini alb-negru şi
aprox. 15.000 pagini color); unitate de colectare a tonerului; tava 1
multifuncţională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 250 de coli; tava 3 de
intrare de 500 de coli; imprimare din mers prin USB; imprimare automată
faţă-verso, încorporată; CD-uri care conţin software pentru dispozitiv şi
ghidul pentru utilizator; documentaţie (inclusiv ghiduri cu noţiuni de bază);
cablu de alimentare

HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M750xh; patru cartuşe de toner
HP LaserJet preinstalate (randament de aprox. 13.500 pagini alb-negru şi
aprox. 15.000 pagini color); unitate de colectare a tonerului; tava 1
multifuncţională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 250 de coli; tava 3 de
intrare de 500 de coli; alimentator de hârtie pentru 3x500-sheet şi stativ;
imprimare din mers prin USB; imprimare automată faţă-verso, încorporată;
Hard disk HP securizat de înaltă performanţă, minimum 320 GB, criptare
hardware cu cifru AES 256 sau superior, CD-uri care conţin software pentru
dispozitiv şi ghidul pentru utilizator; documentaţie (inclusiv ghiduri cu
noţiuni de bază); cablu de alimentare

Informaţii pentru comandă

HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M750n; patru cartuşe de toner HP
LaserJet preinstalate (randament de aprox. 13.500 pagini alb-negru şi
aprox. 15.000 pagini color); unitate de colectare a tonerului; tava 1
multifuncţională de 100 de coli; tava 2 de intrare de 250 de coli; tava 3 de
intrare de 500 de coli; imprimare din mers prin USB; CD-uri care conţin
software pentru dispozitiv şi ghidul pentru utilizator; documentaţie (inclusiv
ghiduri cu noţiuni de bază); cablu de alimentare

Accesorii, consumabile şi asistenţă
Accesorii
CE725A
CE860A
Conectivitate
J8026A

Alimentator hârtie şi suport 3x500 coli pentru HP Color
LaserJet
Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Consumabile
CE270A

CE271A

CE272A

CE273A

CE516A
CE977A
CE978A
CE980A

Cartuş de toner LaserJet original HP 650A negru
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
negru este de 13.500 de pagini standard. Capacitate de
imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19798 la
imprimare continuă.
Cartuş de toner LaserJet original HP 650A cyan
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de pagini
standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu
ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.
Cartuş de toner LaserJet original HP 650A galben
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de pagini
standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu
ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.
Cartuş de toner LaserJet original HP 650A magenta
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de pagini
standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu
ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.
Kit de transfer pentru HP LaserJet CE516A
150.000 de pagini
Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE977A
Până la 150.000 pagini
Set cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet CE978A
Până la 150.000 pagini
Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet CE980A
Până la 150.000 pagini

Service & asistenţă
UX964E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru
Color LaserJet CP5525/M750, 3 ani
UV276E - asistenţă hardware HP în 4 ore 13x5 pentru Color LaserJet
CP5525/M750, 3 ani
UV280E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru
Color LaserJet CP5525/M750, 4 ani
UV279E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru
Color LaserJet CP5525/M750, 5 ani
UV269PE – asistenţă hardware HP post-garanţie în următoarea zi
lucrătoare pentru Color LaserJet CP5525/M750, 1 an
UV271PE – asistenţă hardware HP post-garanţie în 4 ore 13x5 pentru
Color LaserJet CP5525/M750, 1 an
UV268PE – asistenţă hardware HP post-garanţie în următoarea zi
lucrătoare pentru Color LaserJet CP5525/M750, 2 ani

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
Viteză de imprimare

Procesor
Memorie
Unitate de disc fix
Imprimare

Manipulare suport

Tipuri suport
Interfaţă şi conectivitate
Compatibilitate sisteme de operare

Compatibilitate sisteme de operare reţea

Cerinţe minime de sistem

Software standard
Panou de control
Alimentare curent
Dimensiuni (L x A x î)
Greutate
Gestionarea imprimantei
Gestiunea securităţii
Mediu de funcţionare
Acustică
Certificări

Garanţie

Laser

A4 negru: Până la 30 ppm, duplex: Până la 30 ipm, A4 color: Până la 30 ppm
A3 negru: Până la 15 ppm, duplex: Până la 10 ipm, A3 color: Până la 15 ppm
Prima pagină imprimată alb-negru (A4): În numai 10 s, Prima pagină imprimată color (A4): În numai 10 s
Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.
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.
800 MHz
1 GB. Nu se poate extinde
Numai D3L10A: standard, hard disk HP securizat de înaltă performanţă, minimum 320 GB (criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior)
Calitate
Rezoluţie
Limbaje imprimantă
Fonturi

HP ImageREt 3600
Negru: Până la 600 x 600 dpi, Color: Până la 600 x 600 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.4), Apple AirPrint™
105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 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 120.000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 2500 până la 13.000
Marginile imprimării (mm)
Sus: 5 mm. Stânga: 5 mm. Dreapta: 5 mm. Jos: 5 mm
Intrare:
Capacitate
Greutate
Dimensiune
Tava 1
coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10
60 - 220 g/m²
A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS),
B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K
(273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K
(197 x 273); carte poştală (JIS), carte poştală D (JIS),
plicuri: B5, C5, C6, DL
Tava 2
coli: 250; folii transparente: 50
hârtie simplă 60 – 120 g/m², hârtie cretată de
A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K
până la 160 g/m²
(270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K
(195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); carte
poştală dublă (JIS)
Tava 3
coli: 500
hârtie simplă 60 – 120 g/m², hârtie cretată de
A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K
până la 160 g/m²
(270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K
(195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); carte
poştală dublă (JIS)
Coli: Până la 300 de coli. Plicuri: Până la 40 plicuri. Suport transparent: Până la 300 de coli
Hârtie (foarte groasă, lucioasă, groasă, lucioasă groasă, pentru imagini foarte lucioase, intermediară, subţire, obişnuită, reciclată, tare), plicuri, etichete, coperţi, materiale transparente
Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 porturi gazdă USB interne
Opţional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Windows 8 (32 biţi/64 biţi), Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 biţi/64 biţi), Windows XP (SP2 sau ulterior) (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 ulterior) (32 biţi/64 biţi), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 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).
Cele mai recente drivere pentru sistemele de operare acceptate sunt disponibile la: vizitaţi hp.com/support. Selectaţi ţara/regiunea dvs. Selectaţi Drivere şi software. Introduceţi un nume/număr de produs.
Sub Opţiuni de descărcare, selectaţi Drivere, software şi firmware.; Dacă nu aveţi acces la Internet, consultaţi notele de instalare de pe CD-ul livrat în cutia imprimantei.
Windows 8.1 (32 biţi/64 biţi); Windows 8 Basic (32 biţi/64 biţi); Windows 8 Pro (32 biţi/64 biţi); Windows 8 Enterprise (32 biţi/64 biţi); Windows 8 Enterprise N (32 biţi/64 biţi); Windows 8 Enterprise RT
(numai 32 biţi); Windows 7 (32 biţi/64 biţi) (inclusiv Starter Edition); Windows Vista (32 biţi) (inclusiv Starter Edition); Windows Vista (64 biţi); Windows XP (SP2 sau ulterior) (32 biţi/64 biţi); Windows Server
2012 R2; Windows Server 2012 (fără suport pentru program instalare software); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition);
Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi) (SP1); Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 biţi/64 biţi) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server
Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services cu Citrix® XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 biţi/64
biţi) (SP1); Windows Server 2003 (32 biţi/64 biţi) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 biţi/64 biţi) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server
2003 Server Terminal Services cu Citrix® Metaframe XP cu Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services cu Citrix® Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal
Services cu Citrix® Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minimum SP8 pentru utilizare integrală cu Windows Vista, Windows 7 şi Windows XP (SP7 dacă se utilizează numai
Windows XP)]; Novell iPrint Client v5.4 pentru Windows XP, Windows Vista şi Windows 7, (x86 şi x64); numai suport Novell iPrint; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5;
alt Citrix® (Imprimare): Citirx® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; alt suport cluster; Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; Pentru versiuni de SO Linux, consultaţi site-ul Web HP Linux:
hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix® HPUX 11i; IBM® AIX 3.2.5 sau versiuni ulterioare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Red Hat Linux 7 sau versiuni ulterioare; Solaris® 2.5 sau versiuni
ulterioare (numai pentru sisteme SPARC®); SUSE Linux 8.x sau versiuni ulterioare. (Pentru compatibilitate Microsoft IPv6 utilizaţi Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional şi Windows
Vista)
Windows 8, Windows 7 (SP1 sau ulterior), Windows Vista, Windows XP (SP2 sau ulterior), Windows Server 2012 (64 biţi), Windows Server 2008 R2 (64 biţi), Windows Server 2008, Windows Server 2003
(SP1 sau ulterior); 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de reţea. Pentru
cerinţele de compatibilitate a sistemului hardware cu sistemul de operare, consultaţi microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; unitate
CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de reţea (pentru cerinţele de compatibilitate a sistemului hardware cu sistemul de
operare, consultaţi apple.com)
Driver de imprimantă discret HP PCL 6; legătură la Web pentru software Mac (Mac Installer); Windows Installer
Afişaj grafic color (CGD) de 5,2 cm, 4 linii şi panou de control; 7 butoane de control al lucrărilor (Meniu, Selectare, Stop, Înapoi/Ieşire, Ajutor, Săgeată în sus, Săgeată în jos); 3 LED-uri de stare (Atenţie, Date,
Pregătit); ajutor îmbunătăţit cu imagini animate; port USB de acces simplu, cu capac
Cerinţe: Tensiune de alimentare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum: 677,41 W (imprimare alb-negru), 654,92 W (imprimare color), 59,46 W (pregătit), 9,09 W (repaus), 0,35 W (oprit),
0,35 W (pornire automată/oprire automată). Consum tipic de energie: 3,680 kWh/săptămână.. Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care sunt vândute. Nu convertiţi voltajele de funcţionare.
Imprimanta se poate defecta şi nu veţi beneficia de garanţia produsului.
Despachetat: D3L08A: 544 x 586 x 465 mm; D3L09A: 544 x 586 x 465 mm; D3L10A: 745 x 688 x 885 mm; ; Împachetat: D3L08A: 714 x 730 x 718 mm; D3L09A: 714 x 730 x 718 mm; D3L10A: 856
x 760 x 1343 mm;
Despachetat: D3L08A: 52,4 kg; D3L09A: 52,4 kg; D3L10A: 83 kg; ; Împachetat: D3L08A: 62,7 kg; D3L09A: 62,7 kg; D3L10A: 98 kg;
HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată şi autentificare Kerberos;suport pentru
configuraţie WJA-10 IPsec utilizând plug-in IPsec
Temperatură de funcţionare: 15 – 27ºC . Temperatură de funcţionare recomandată: De la 17 la 25 ºC . Umiditate de funcţionare: 10 - 70% RH . Umiditate de funcţionare recomandată: 30 - 70% RH .
Temperatură de stocare: 0 – 35ºC . Umiditate stocare: 10 - 90% RH
Emisii de putere acustică:6,7 B(A); Emisii de presiune acustică:64,9 dB(A)
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; EN 60950-1: 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 limitată de un an, la sediu Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.
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