
Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise
M855

Conceput pentru întreprinderile care doresc să mărească
productivitatea pentru fiecare grup de lucru prin imprimarea color
rapidă, de calitate profesională şi cu opţiuni simple de finisare. Faceţi
cu uşurinţă upgrade la această imprimantă pe măsură ce cerinţele
organizaţiei dumneavoastră se schimbă.

1 Accesoriile de finisare pentru documente trebuie achiziţionate separat. Înainte de a adăuga un accesoriu de finisare, trebuie instalat un accesoriu de intrare cu un suport.
2 HP Web Jetadmin este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.
3 HP Imaging and Printing Security Center trebuie achiziţionat separat.
4 Hard diskul HP securizat de înaltă performanţă nu este disponibil la modelul HP Color LaserJet Enterprise M855dn.
5 Imprimarea Wireless direct este standard la modelul HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A şi poate fi adăugată ca opţiune la HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A şi la HP LaserJet Enterprise M855dn
A2W77A. 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.
6 Capabilitatea de „atingere pentru imprimare” este standard la modelul HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A şi poate fi adăugată ca opţiune la HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A şi la HP LaserJet
Enterprise M855dn A2W77A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimare cu tehnologia NFC. Pentru o listă de dispozitive acceptate, consultaţi hp.com/go/mobileprinting.
7 Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeaşi reţea wireless cu imprimanta sau să aibă o conexiune Wireless directă 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 de la distanţă necesită o conexiune de Internet la 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 pentru dispozitive mobile. Consultaţi furnizorul de servicii privind acoperirea şi disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultaţi
hp.com/go/mobileprinting.
8 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.

Imprimaţi la o viteză care satisface cerinţele
dumneavoastră
● Creşteţi productivitatea pentru întregul personal din
organizaţie, prin imprimarea color rapidă pe dimensiuni
diferite de suporturi de până la SRA3.

● Echipaţi angajaţii astfel încât să gestioneze rapid
activităţile pe ecranul senzitiv mare de 10,9 cm (4,3
inchi).

● Prezentaţi culorile vii ale companiei dumneavoastră –
obţineţi imprimare color vibrantă, constantă şi accesibilă
pentru fiecare departament.

● Tehnologia de calibrare pe hârtie de la HP contribuie la
asigurarea uniformităţii şi consistenţei culorilor – de la o
pagină la alta şi pe fiecare imprimantă.

● Oferiţi-le angajaţilor instrumentele pentru organizarea
mai rapidă şi mai convenabilă a documentelor: capsaţi,
stivuiţi, pliaţi şi perforaţi cu accesoriile de finisare
opţionale ale imprimantei1.

Investiţi o dată, vă extindeţi uşor şi
gestionaţi eficient
● Extindeţi-vă opţiunile. Faceţi upgrade de firmware în
mod planificat şi integraţi cu uşurinţă soluţii şi
dispozitive.

● Creşteţi eficienţa firmei. Monitorizaţi şi controlaţi
centralizat imprimantele cu HP Web Jetadmin2.

● Aplicaţi politici la nivelul întregii flote IT pentru a proteja
dispozitivele HP cu HP Imaging and Printing Security
Center3.

● Protejaţi-vă cu încredere datele sensibile trimise către
imprimantă, cu ajutorul hard diskului HP securizat de
înaltă performanţă4.

Creşteţi eficienţa cu imprimareamobilă
● Oferiţi utilizatorilor accesul simplu, direct la imprimantă
prin imprimare Wireless direct5.

● Profitaţi de imprimarea mobilă printr-o atingere cu
tehnologia NFC (Near Field Communications): activaţi
caracteristica de „atingere pentru imprimare” de la
dispozitivele mobile6.

● Permiteţi-le angajaţilor să imprime de la dispozitive
mobile cu capabilitate de imprimare încorporată sau
utilizând aplicaţia HP ePrint şi software-ul7.

● Oferiţi-le utilizatorilor puterea de a imprima wireless de
la un iPad®, iPhone sau iPod touch® utilizând AirPrint™8.



Prezentarea produsului

Este prezentată imprimanta HP Color LaserJet Enterprise M855x+:
1. Panou de control cu ecran senzitiv color intuitiv de 10,9 cm
2. Sertar de ieşire pentru 500 de pagini
3. Uşa frontală oferă acces convenabil la cartuşele de toner şi la
tamburele HP
4. Imprimare automată faţă-verso, încorporată
5. Tava de intrare de 500 de coli acceptă suporturi de până la A3
6. Tava de intrare de mare capacitate de 3.500 de coli acceptă
suporturi A4
7. Port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fişierelor
8. Locaş de integrare hardware (HIP – Hardware Integration Pocket)
pentru integrarea de soluţii
9. Capacele din partea dreaptă asigură acces pentru eliminarea
blocajelor
10. Tava multifuncţională de 100 de coli manevrează suporturi de până
la 220 g/m²
11. Port de acces pentru încuietoare stil Kensington opţională
12. Procesor de 800 MHz, memorie standard de 1 GB
13. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la
terţi)
14. Două porturi gazdă interne de tip USB 2.0 pentru soluţii de la terţi
15. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
17. Hard disk HP securizat de înaltă performanţă

Scurtă descriere a seriilor

Imprimantă HP Color LaserJet
Enterprise M855dn
● Viteză de imprimare de până la 46
ppm color

● HP ImageRet 4800
● HP FastRes 1200 (calitate de 1200
dpi), 600 x 600 dpi

● HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi)
● procesor de 800 MHz
● 1 port de reţea Gigabit Ethernet
10/100/1000T

● 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare
viteză

● 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare
viteză

● 1 locaş de integrare hardware
● RAM de 1 GB
● SSD (memorie de stocare volatilă de
min. 8 GB)

● tavă multifuncţională de 100 de coli
● tavă de intrare de 500 de coli
● opţional: alimentator 1 x 500 de coli
şi suport sau alimentator 3 x 500 de
coli şi suport sau alimentator 1 x
3500 de coli şi suport

Imprimantă HP Color LaserJet
Enterprise M855xh
● Ca imprimanta HP Color LaserJet
Enterprise M855dn cu hard disk HP
securizat de înaltă performanţă,
minimum 320 GB, criptare hardware
cu cifru AES 256 sau superior

● tavă de intrare 3 x 500 de coli cu
suport

Imprimantă HP Color LaserJet
Enterprise M855x+
● Ca imprimanta HP Color LaserJet
Enterprise M855dn cu hard disk HP
securizat de înaltă performanţă,
minimum 320 GB, criptare hardware
cu cifru AES 256 sau superior

● tavă de intrare de mare capacitate de
3500 de coli cu suport

Imprimantă HP Color LaserJet
Enterprise M855x+ NFC/Wireless
direct
● Ca imprimanta HP Color LaserJet
Enterprise M855dn cu accesoriu
NFC/Wireless direct

● imprimare Wireless direct
● hard disk HP securizat de înaltă
performanţă, minimum 320 GB,
criptare hardware cu cifru AES 256
sau superior

● tavă de intrare de mare capacitate de
3500 de coli cu suport



Accesorii recomandabile

A2W80A
Capsator/stivuitor HP Color
LaserJet
Dispozitivele de finisare HP Color
LaserJet îmbunătăţesc gestionarea
fluxului de lucru prin modernizarea
imprimantei pentru capsarea şi stivuirea
automată a colilor. Monitorizaţi mai puţin
frecvent imprimanta, deoarece capsarea
şi sortarea se efectuează automat în
sertarul suplimentar de ieşire.

A2W83A
Realizator/finisor broşuri pentru
HP Color LaserJet
Dispozitivele de finisare HP Color
LaserJet vă permit să creaţi documente
complexe având la dispoziţie trei tăvi,
decalaj automat, capsare şi stivuire în
flux, precum şi realizarea broşurilor cu
coasere prin mijloc şi pliere în V.

C1N63A
Alimentator hârtie şi suport 3x500
coli pentru HP Color LaserJet
Petreceţi mai puţin timp cu încărcarea
hârtiei şi mai mult timp cu imprimarea.
Veniţi în întâmpinarea cerinţelor unui
mediu de imprimare de mare volum cu
alimentatorul pentru hârtie 3x500-sheet
şi suportul pentru HP Color LaserJet
Enterprise flow M880 MFP şi imprimanta
HP Color LaserJet Enterprise M855

C1N64A
Alimentator pentru hârtie
1x3500-sheet HP Color LaserJet
Susţineţi productivitatea grupurilor de
lucru în creştere cu acest suport şi
alimentator, robust şi de înaltă
performanţă. Capacitatea suplimentară
de 3500 de coli de hârtie permite
utilizatorilor să petreacă mai mult timp
concentrându-se pe afacere şi mai puţin
pe reîncărcarea hârtiei.

J8029A
Accesoriu NFC/Wireless direct HP
Jetdirect 2800w

Informaţii pentru comandă

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
M855dn (A2W77A)
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855dn;
tambure pentru HP Color LaserJet – negru, cyan,
magenta şi galben (randament de aprox. 30.000 de
pagini); cartuşe de toner HP Color LaserJet – negru,
cyan, magenta şi galben (randament de aprox.
29.000 de pagini alb-negru, aprox. 31.500 pagini
color); CD cu drivere software şi documentaţie;
documentaţie (Ghid de instalare hardware); cablu
de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect
Gigabit Ethernet (încorporat); locaş de integrare
hardware; port de imprimare din mers prin USB;
tava 1 multifuncţională de 100 de coli; tava 2 de
intrare de 500 de coli; duplexor automat
(încorporat)

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
M855xh (A2W78A)
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855xh;
tambure pentru HP Color LaserJet – negru, cyan,
magenta şi galben (randament de aprox. 30.000 de
pagini); cartuşe de toner HP Color LaserJet – negru,
cyan, magenta şi galben (randament de aprox.
29.000 de pagini alb-negru, aprox. 31.500 pagini
color); CD cu drivere software şi documentaţie;
documentaţie (Ghid de instalare hardware); cablu
de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect
Gigabit Ethernet (încorporat); locaş de integrare
hardware; port de imprimare din mers prin USB;
tava 1 multifuncţională de 100 de coli; tava 2 de
intrare de 500 de coli; tavă de intrare 3 x 500 de
coli, cu suport; duplexor automat (încorporat); hard
disk HP securizat de înaltă performanţă, minimum
320 GB, criptare hardware cu cifru AES 256 sau
superior

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
M855x+ (A2W79A)
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+;
tambure pentru HP Color LaserJet – negru, cyan,
magenta şi galben (randament de aprox. 30.000 de
pagini); cartuşe de toner HP Color LaserJet – negru,
cyan, magenta şi galben (randament de aprox.
29.000 de pagini alb-negru, aprox. 31.500 pagini
color); CD cu drivere software şi documentaţie;
documentaţie (Ghid de instalare hardware); cablu
de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect
Gigabit Ethernet (încorporat); locaş de integrare
hardware; port de imprimare din mers prin USB;
tava 1 multifuncţională de 100 de coli; tava 2 de
intrare de 500 de coli; tavă de intrare de mare
capacitate de 3500 de coli cu suport; duplexor
automat (încorporat); hard disk HP securizat de
înaltă performanţă, minimum 320 GB, criptare
hardware cu cifru AES 256 sau superior

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
M855x+ NFC/Wireless direct (D7P73A)
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M855x+
NFC/Wireless direct; tambure pentru HP Color
LaserJet – negru, cyan, magenta şi galben
(randament de aprox. 30.000 de pagini); cartuşe de
toner HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta şi
galben (randament de aprox. 29.000 de pagini
alb-negru, aprox. 31.500 pagini color); CD cu drivere
software şi documentaţie; documentaţie (Ghid de
instalare hardware); cablu de alimentare; server de
imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
(încorporat); locaş de integrare hardware; port de
imprimare din mers prin USB; tava 1
multifuncţională de 100 de coli; tava 2 de intrare de
500 de coli; tavă de intrare de mare capacitate de
3500 de coli cu suport; duplexor automat
(încorporat); hard disk HP securizat de înaltă
performanţă, minimum 320 GB, criptare hardware
cu cifru AES 256 sau superior; accesoriu
NFC/Wireless direct

Accesorii, consumabile şi asistenţă

Accesorii
A2W80A Capsator/stivuitor HP Color LaserJet

A2W83A Realizator/finisor broşuri pentru HP Color LaserJet

C1N63A Alimentator hârtie şi suport 3x500 coli pentru HP Color
LaserJet

C1N64A Alimentator pentru hârtie 1x3500-sheet HP Color LaserJet

A2W82A Capsator/stivuitor HP Color LaserJet cu perforator 2/4

C2H56A Alimentator de hârtie şi suport pentru HP LaserJet
1x500-sheet

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

CZ999A Dispozitiv creare/finisare broşuri cu perforator 2/4 HP Color
LaserJet

Conectivitate
J8029A Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w

J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Consumabile
C1N54A Kit de întreţinere de 110 V pentru HP LaserJet C1N54A

100.000 de pagini

C1N58A Kit de întreţinere de 220 V pentru HP LaserJet C1N58A
100.000 de pagini

CF310A HP 826A Black Original LaserJet Toner Cartridge

CF311A HP 826A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge

CF312A HP 826A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge

CF313A HP 826A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge

CF358A HP 828A Black LaserJet Image Drum

CF359A HP 828A Cyan LaserJet Image Drum

CF364A HP 828A Yellow LaserJet Image Drum

CF365A HP 828A Magenta LaserJet Image Drum

D7H14A Set transfer şi rolă HP LaserJet D7H14A
150.000 de pagini

Service & asistenţă
U0LW3E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color
LaserJet M855, 3 ani
U0LW6E – asistenţă hardware HP în 4 ore 9x5 pentru Color LaserJet M855,
3 ani
U0LW4E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color
LaserJet M855, 4 ani
U0LW5E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color
LaserJet M855, 5 ani
U0LY4PE – asistenţă hardware HP post-garanţie în următoarea zi
lucrătoare pentru Color LaserJet M855, 1 an
U0LY6PE – asistenţă hardware HP post-garanţie în 4 ore 9x5 pentru Color
LaserJet M855, 1 an
U0LY5PE – asistenţă hardware HP post-garanţie în următoarea zi
lucrătoare pentru Color LaserJet M855, 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 reală variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 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 46 ppm, A4 color: Până la 46 ppm, A4 duplex: Până la 43 ipm
A3 negru: Până la 22 ppm, A3 color: Până la 22 ppm, A3 duplex: Până la 21 ipm
Prima pagină imprimată alb-negru (A4): În numai 11 s, Prima pagină imprimată color (A4): În numai 11 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. Nu se poate extinde

Unitate de disc fix Numai pentru D7P73A, A2W79A, A2W78A: standard, hard disk HP securizat de înaltă performanţă, minimum 320 GB; criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior.

Imprimare Calitate HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); tehnologie de calibrare pe hârtie, Pantone© Calibrated
Rezoluţie Negru: Până la 1200 x 1200 dpi, Color: Până la 1200 x 1200 dpi
Limbaje imprimantă HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3
Fonturi 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 175.000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 4000-25000
Marginile imprimării (mm) Sus: 2,1 mm. Stânga: 2,1 mm. Dreapta: 2,1 mm. Jos: 2,1 mm

Manipulare suport Intrare: Capacitate Greutate Dimensiune
Tava 1 Coli: 100 (75 g/m²); plicuri: 10 Tava 1: 60 – 220 g/m² A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS),

B5 (JIS), B6 (JIS); Dpostcard (JIS), plicuri: B5, C5, C6,
DL

Tava 2 Coli: 500 (75 g/m²) Tava 2: 60 – 220 g/m² A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); RA4, SRA4
Tava 3 A2W78A: Tăvile 3 – 5: coli: 500 (suporturi de 75

g/m²); A2W79A: Tava 3, coli: 1500 (suporturi de 75
g/m²); tava 4, coli: 2000 (suporturi de 75 g/m²);
D7P73A: Tava 3, coli: 1500 (75 g/m²); tava 4, coli:
2000 (75 g/m²);

A2W78A: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4,
SRA4; RA3; SRA3; A2W79A: A4; D7P73A: A4;

Ieşire: Coli: Până la 500 de coli (75 g/m²). Plicuri: Până la 60 de plicuri. Suport transparent: Până la 100 de coli
Imprimare duplex: Automat (standard)

Tipuri suport Coli de hârtie tăiate, etichete, folii transparente, hârtie lucioasă, film lucios, suport foto, hârtie aspră, plicuri

Interfaţă şi conectivitate 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; 1 locaş de integrare hardware (HIP – Hardware Integration
Pocket); 2 porturi gazdă USB interne

Compatibilitate sisteme de operare Windows 8 (32 biţi/64 biţi), Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 biţi/64 biţi), Windows XP (SP3 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 (SP2 sau superior) (32 biţi/64 biţi), Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, pentru cea mai recentă asistenţă privind sistemele de operare,
consultaţi: Citrix® şi Windows Terminal Services (hp.com/go/upd), driver de software HP ePrint: hp.com/go/eprintsoftware, Linux (hplip.net), Novell® (novell.com/iprint), tipuri de dispozitive SAP
hp.com/go/sap/drivers, SAP Print hp.com/go/sap/print), UNIX® hp.com/go/unix, UNIX® JetDirect hp.com/go/jetdirectunix_software. Cele mai recente informaţii despre driverul imprimantei sunt disponibile la
hp.com/support; mergeţi la hp.com/support Selectaţi ţara/regiunea; selectaţi DRIVERE şi SOFTWARE. Introduceţi numele/numărul produsului. 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.

Compatibilitate sisteme de operare reţea Windows 8 (32 biţi/64 biţi); Windows 7 (SP1 sau superior) (32 biţi/64 biţi); Windows Vista (32 biţi/64 biţi); Windows Vista Ready; Windows XP (SP3 sau superior) (64 biţi); Windows XP (SP3 sau superior)
Home; Windows XP (SP3 sau superior) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64 biţi); Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi); Windows Server 2008 R2 (64 biţi); Windows Server 2003 (SP2
sau superior) (64 biţi); Windows Server 2003 (SP2 sau superior); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x sau versiuni superioare; Solaris® 2.5 sau versiuni superioare (numai
pentru sisteme SPARC®); SUSE Linux 8.x sau versiuni superioare; Novell® 5.1 sau versiuni superioare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 sau versiuni superioare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server;
Windows Terminal Services. (Pentru compatibilitate Microsoft IPv6 utilizaţi Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional şi Windows Vista)

Cerinţe minime de sistem Windows 8, Windows 7 (SP1 sau superior), Windows Vista, Windows XP (SP2 sau superior), Windows Server 2003 (SP1 sau superior), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 biţi); Windows
Server 2012 (64 biţi); 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, v10.7 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

Software standard Driver de imprimantă separat HP PCL 6; legătură la Web pentru software Mac (Mac Installer); Windows Installer

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

Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. Consum: 1100 W (imprimare), 60 W (pregătit), 7,0 W (repaus), 1 W (oprire automată), 0,4 W (oprit). Consum tipic de energie:
5,345 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.

Dimensiuni (L x A x î) Despachetat: A2W77A: 704 x 635 x 580 mm; A2W78A: 704 x 635 x 1063 mm; A2W79A: 704 x 635 x 1063 mm; D7P73A: 704 x 635 x 1063 mm; ; Împachetat: A2W77A: 856 x 790 x 899 mm;
A2W78A: 856 x 790 x 1352 mm; A2W79A: 856 x 790 x 1352 mm; D7P73A: 856 x 790 x 1352 mm;

Greutate Despachetat: A2W77A: 86,28 kg; A2W78A: 122,47 kg; A2W79A: 124,08 kg; D7P73A: 124,08 kg; ; Împachetat: A2W77A: 101,55 kg; A2W78A: 141,9 kg; A2W79A: 142,9 kg; D7P73A: 142,9 kg;
Gestionarea imprimantei HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Gestiunea securităţii Gestionarea identităţii: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluţii opţionale de autentificare avansată de la HP şi 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

Mediu de funcţionare Temperatură de funcţionare: 15 - 30°C . Temperatură de funcţionare recomandată: 15 - 30°C . Umiditate de funcţionare: 10 - 80% RH . Umiditate de funcţionare recomandată: 10 - 80% RH . Temperatură
de stocare: De la 0°C până la 35°C . Umiditate stocare: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică:7,1 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/EC 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/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind
siguranţa în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune. ENERGY STAR: Da; Îngerul Albastru

Garanţie Garanţie limitată de un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.

http://www.hp.com/ro
Soluţii: http://www.hp.com/go/gsc; fonturi şi emulare IPDS: http://www.hp.com/go/laserjetfonts; HP Web Jetadmin: http://www.hp.com/go/wja; HP Universal Print Driver: http://www.hp.com/go/upd
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