
HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725 series

Produsul ideal pentru grupuri mari de lucru care au nevoie un
echipament MFP fiabil de înaltă performanţă, care imprimă pe o
gamă de dimensiuni de hârtie de până la A3 şi contribuie la mărirea
vitezei de lucru prin capabilităţile sale de scanare performantă, fiind
echipat cu un ecran senzitiv color simplu de utilizat şi cu
caracteristici puternice de maniabilitate.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725dn

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725f

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z

HP LaserJet Enterprise 700 MFP
M725z+

1 Capacitate maximă de 4.600 de coli; necesită achiziţionarea accesoriilor opţionale de tăvi pentru hârtie.
2 Cartuşele de cerneală de mare capacitate sunt opţionale pentru HP LaserJet Enterprise 700 MFP Series M725.
3 Capabilităţile de fax sunt disponibile cu o placă de fax opţională la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.
4 Capsatorul în linie nu este disponibil la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn sau M725f.
5 Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP echipată pentru Web şi înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente şi tipuri de imagini acceptate, precum şi pentru alte detalii despre HP
ePrint, vizitaţi www.hpconnected.com). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet şi capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziţionate separat sau pentru
utilizare. Duratele de imprimare şi vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.
6 Acceptă următoarele dispozitive pe care se execută iOS 4.2 sau versiuni ulterioare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS sau ulterior) sau 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 iOS. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări/regiuni.
7 HP Web Jetadmin este gratuit şi poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin.
8 Este posibil ca soluţiile desfăşurate prin locaşul de integrare hardware să necesite achiziţii suplimentare.
9 Capabilităţile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă şi de setări; poate necesita un upgrade de firmware.
10 Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiţionale.
11 HP EcoSMART Fleet trebuie achiziţionat separat.
12 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul HP Planet Partners.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.hp.com/recycle.

Permiteţi echipelor să facămai mult -
imprimare, scanare, copiere şi fax1 pe
dimensiuni de hârtie de până la A3 - de la un
echipament MFP de birou
● Concentraţi-vă asupra lucrului - capacitatea de hârtie de

până la 4.600 de coli şi cartuşele de cerneală de mare
capacitate limitează întreruperile.2

● Obţineţi documente de calitate impresionantă prin
tehnologia de imprimare aproape de margini şi utilizând
capsatorul încorporat.4

● Imprimaţi tot ce aveţi nevoie, chiar şi în mişcare - de la
smartphone sau de la tabletă - utilizând HP ePrint5 sau
Apple Airprint™.6

Creşteţi ritmul afacerii.
● Stabiliţi un ritm rapid - utilizaţi acest MFP puternic pentru

a spori productivitatea. Economisiţi timp şi
simplificaţi-vă munca utilizând Seturile rapide HP.

● Capturaţi eficient conţinutul necesar: eliminaţi automat
paginile goale, previzualizaţi, editaţi şi controlaţi lucrările
pe ecranul senzitiv color de mari dimensiuni.

● Încorporaţi documentele de hârtie în fluxurile de lucru
digitale - trimiteţi cu uşurinţă scanările către fax3, e-mail,
foldere de reţea sau USB. Imprimaţi direct de pe un
dispozitiv de memorie prin portul USB.

Simplificaţi gestionarea activelor şi
protejaţi dispozitivele utilizând
instrumente de clasămondială.7

● Monitorizaţi-vă dispozitivele cu instrumente de cea mai
bună calitate, inclusiv HP Web Jetadmin.7 Contribuiţi la
protejarea datelor atât în tranzit, cât şi în repaus.

● Îmbunătăţiţi securitatea utilizând coduri PIN pentru
imprimare. Adăugaţi mijloace de protecţie prin
intermediul locaşului de integrare hardware. Integraţi
uşor soluţiile de mâine.

● Adăugaţi instrumente de securitate, precum cititoare de
ecusoane şi de carduri, prin intermediul locaşului de
integrare hardware8.

Reduceţi consumul de energie cu tehnologia
HP Auto-On/Auto-Off9 şi cu tehnologia HP
Instant-on.10

● Contribuiţi la conservarea resurselor şi îndepliniţi
obiectivele de întreprindere privind protecţia mediului.
Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off contribuie la reducerea
consumului de energie.9

● Gestionaţi uşor imprimantele cu HP EcoSMART Fleet.
Creaţi şi gestionaţi politicile şi practicile de imprimare
ecologică.11

● Economisiţi hârtie şi reduceţi costurile utilizând
imprimarea automată faţă-verso.

● Reciclaţi simplu cartuşele de toner HP LaserJet originale
prin programul HP Planet Partners12.



Prezentarea produsului
HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:
1. alimentator automat de documente pentru 100 de coli
2. panou de control intuitiv SVGA, pivotant, de 20,3 cm (8 inchi) cu atingere, cu firmware
FutureSmart şi previzualizare a scanării
3. locaş de integrare hardware pentru integrarea de soluţii
4. port USB cu acces simplu pentru salvarea şi imprimarea directă a fişierelor
5. capsator/stivuitor în linie pentru capsarea a până la 30 de pagini şi o tavă de ieşire de
500 de coli
6. sertar de ieşire stivuitor standard pentru 250 de coli
7. capacul frontal permite accesul convenabil la cartuşul de imprimare
8. imprimare automată faţă-verso, încorporată
9. tava 2 de intrare de 2 x 250 de coli şi tava 3
10. alimentator de mare capacitate de 3.500 de coli cu dulap, cu o capacitate totală de
intrare de 4.100 de coli
11. tava 1 multifuncţională pentru 100 de coli manevrează până la 100 de pagini
12. port de fax
13. procesor de 800 MHz, 1 GB de memorie standard (extensibilă până la 1,5 BG)
14. unitate de disc criptată de înaltă performanţă HP
15. port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
16. server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet

Scurtă descriere a seriilor

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725dn
● Imprimare, copiere, scanare, trimitere

digitală
● viteză de imprimare/copiere de până la 41

ppm
● până la 1200 x 1200 dpi
● RAM de 1024 MB
● procesor de 800 MHz
● 1 hard disk HP Secure de înaltă

performanţă
● 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză
● 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
● 2 porturi gazdă USB 2.0 interne
● 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
● 1 interfaţă pentru echipamente de la alţi

furnizori (FIH)
● 1 locaş de integrare hardware
● tavă multifuncţională pentru 100 de coli
● 2 tăvi de intrare pentru 250 de coli
● tavă de ieşire de 250 de coli
● alimentator automat de documente (ADF)

pentru 100 de coli

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725f
● Ca HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, cu

fax încorporat
● tavă 1 x 500 de coli
● alimentator 1 x 500 de coli, dulap şi suport.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z
● Ca HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, cu

fax încorporat
● stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli
● alimentator de hârtie 3 x 500 de coli şi

suport.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z+
● Ca HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, cu

fax încorporat
● stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli
● alimentator pentru 3500 de coli şi suport.



Accesorii recomandabile

CF239A
Alimentator şi tavă de 500 de
coli HP LaserJet
Acceptă productivitatea
grupurilor de lucru în creştere
cu accesorii simple şi robuste
de intrare a hârtiei, care permit
versatilitatea suporturilor, de la
A5, A4, Legal şi până la A3 şi
permit imprimarea pe timp mai
îndelungat fără să fie necesară
reîncărcarea cu hârtie.

CF243A
Alimentator HP LaserJet
1x500-sheet cu dulap şi
suport
Acceptă productivitatea
grupurilor de lucru în creştere
cu accesorii simple şi robuste
de intrare a hârtiei, care permit
versatilitatea suporturilor, de la
A5, A4, Legal şi până la A3 şi
permit imprimarea pe timp mai
îndelungat fără să fie necesară
reîncărcarea cu hârtie.

CF242A
Alimentator de hârtie şi
suport HP LaserJet
3x500-sheet
Având tăvile de hârtie HP
LaserJet 3x500-sheet,
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.

CF245A
Alimentator tavă de intrare
demare capacitate HP
LaserJet de 3500 de coli şi
suport
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.

C8091A
Cartuş cu capse HP reumplut
Rezervele de cartuşe de capse
HP vă oferă mai mult la un preţ
convenabil şi vă asigură că nu
trebuie să vă faceţi gri ji cu
privirea la înlocuirea frecventă
a cartuşului. Fiecare rezervă
conţine 5000 de capse.

CC487A
Accesoriu fax analogic
pentru MFP HP LaserJet 500
Îmbunătăţiţi productivitatea
echipei şi asiguraţi partajarea
mai eficientă a informaţiilor.
Adăugaţi cu uşurinţă
funcţionalitatea unui fax
analogic multifuncţionalului HP
LaserJet1 pentru a trimite şi
primi documente rapid, simplu
şi sigur.

Informaţii pentru comandă

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725dn
(CF066A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; cartuş de
toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de
pagini); software şi documentaţie pentru
imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant
de asistenţă, fişă de garanţie; cablu de
alimentare;tăvi 2x250-sheet.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725f
(CF067A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725f; cartuş de
toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de
pagini); software şi documentaţie pentru
imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant
de asistenţă, fişă de garanţie; cablu de
alimentare; cablu de fax;tăvi
2x250-sheet;alimentator 1x500 coli; dulap şi
suport; fax încorporat.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z
(CF068A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z; cartuş de
toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de
pagini); software şi documentaţie pentru
imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant
de asistenţă, fişă de garanţie; cablu de
alimentare; cablu de fax;tăvi
2x250-sheet;alimentator de hârtie
3x500-sheet şi suport; stivuitor/capsator în linie
pentru 500 de coli; fax încorporat.

HP LaserJet Enterprise 700 MFPM725z+
(CF069A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; cartuş de
toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de
pagini); software şi documentaţie pentru
imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant
de asistenţă, fişă de garanţie; cablu de
alimentare; cablu de fax;tăvi 2x250-sheet;
alimentator 1 x 3500 de coli şi suport;
stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli; fax
încorporat.

Accesorii, consumabile şi asistenţă

Accesorii
CF239A Alimentator şi tavă de 500 de coli HP LaserJet
CF243A Alimentator HP LaserJet 1x500-sheet cu dulap şi

suport
CF242A Alimentator de hârtie şi suport HP LaserJet

3x500-sheet
CF245A Alimentator tavă de intrare de mare capacitate HP

LaserJet de 3500 de coli şi suport
C8091A Cartuş cu capse HP reumplut
CC487A Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet

500
L2718A Kit de înlocuire a rolelor ADF HP 100

Conectivitate
J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500

802.11b/g
J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w

USB

Consumabile
CF214A Cartuş de toner HP 14A LaserJet negru

Capacitatea de imprimare medie a cartuşului este
de 10.000 de pagini standard. Capacitate de

imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la
imprimare continuă.

CF214X Cartuş de toner HP 14X LaserJet negru
Capacitatea de imprimare medie a cartuşului este

de 17.500 de pagini standard. Capacitate de
imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la

imprimare continuă.
CF254A Kit de întreţinere/cuptor HP LaserJet CF254A de

220 V
200.000 de pagini

Service & asistenţă
U7A05E - Asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare
pentru LaserJet M725 MFP, 3 ani
U7A06E - Asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare
pentru LaserJet M725 MFP, 4 ani
U7A07E - Asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare
pentru LaserJet M725 MFP, 5 ani
U7A09E - Asistenţă hardware HP în 4 ore 13x5 pentru
LaserJet M725 MFP, 3 ani
U7Y72PE - Asistenţă hardware postgaranţie HP în
următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP, 1 an
U7Y73PE - Asistenţă hardware postgaranţie HP în
următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP, 2 ani
U7Y75PE - Asistenţă hardware postgaranţie HP în 4 ore
13x5 pentru LaserJet M725 MFP, 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
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 Prima pagină imprimată: Negru: În numai 10 s
A4 negru: Până la 41 ppm
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.

Procesor 800 MHz

Memorie 1 GB. Memorie extensibilă până la 1,5 GB prin DIMM de 512 MB de standard industrial

Unitate de disc fix Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanţă, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilităţi de ştergere securizată (ştergere securizată fişiere-fişiere temporare de lucrări,
ştergere securizată-date lucrări, ştergere securizată ATA-disc)

Imprimare Calitate HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), tehnologia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 dpi x300
Rezoluţie Negru: Până la 1200 x 1200 dpi
Limbaje imprimantă HP PCL 6; HP PCL 5e; Emulare HP Postscript de nivel 3; PDF
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 200.000 de pagini
Volum de pagini lunar recomandat de la 5000 până la 20.000
Marginile imprimării (mm) Sus: 2 mm. Stânga: 2 mm. Dreapta: 2 mm. Jos: 2 mm
Suprafaţă maximă de imprimare 308 x 465,9 mm

Fax M725dn: Opţional; M725f: Da; M725z: Da; M725z+: Da;
Viteză modem 33,6 kbps
Conformitate Telecom Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerinţele din fiecare

ţară/regiune
Memorie fax Până la 100 pagini
Rezoluţie fax Standard: 204 x 98 dpi. Excelent: 204 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri. Superfine: 300 x 300 dpi, 256 de niveluri de gri. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru

faxuri recepţionate)
Apelare rapidă Până la 100 de numere (fiecare poate conţine 100 de numere)

Transmitere digitală Formate de fişiere Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS,
fişiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht)

Caracteristici Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de reţea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin reţea LAN; trimitere către fax prin Internet;
agendă de adrese locală; SMTP prin SSL. Opţional: Opţional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere
către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală

Scanare Viteză de scanare (A4) Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color)
Viteză de scanare duplex (A4) Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color)
Tip Plan, ADF. Scanare color:Da
Rezoluţie de scanare Optic: Maximum 600 dpi
Adâncime biţi 24 biţi
Nivele de gri 256
Suprafaţă scanabilă Dimensiune maximă suport: 297 x 420 mm

Copiere Viteză de copiere A4 negru: Până la 41 cpm
Rezoluţie copie 600 x 600 dpi
Mai multe copii Până la 9999 de copii
Reducere/Mărire 25 la 400%

Manipulare suport Intrare: Capacitate Greutate Dimensiune
Tava 1 coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente:

100; cărţi poştale: 10
60 - 199 g/m² A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 76,2 x 127 – 312 x 469,9

mm
Tava 2 coli: 250 60 - 120 g/m² A4; A5;, B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 – 297 x 363 mm
Tava 3 60 - 120 g/m² A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 – 297 x 431

mm
ADF coli: 100 45 - 199 g/m² A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x

15 cm; 13 x 18 cm
Ieşire: Plicuri: Până la 50 de plicuri
Imprimare duplex: Automat (standard)

Tipuri suport Hârtie (color, cu antet, uşoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, hârtie tare), bond, carton, plicuri, etichete, folii transparente, velină

Interfaţă şi conectivitate Standard: 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: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A

Compatibilitate sisteme de operare Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64 biţi), Windows Server 2008 R2 (64 biţi), Windows Server 2012 (64 biţi); Mac OS X
v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Pentru cea mai recentă asistenţă privind sistemele de operare, consultaţi: Citrix® şi Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/iprint); Linux
(hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); tipuri de dispozitive SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver
(hp.com/go/eprintmobiledriver). Driverele de imprimantă recente pentru toate sistemele de operare acceptate sunt disponibile la hp.com/go/ljMFPM725_software

Cerinţe minime de sistem Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 biţi); 200 MB de spaţiu disponibil pe
hard disk; cerinţe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitaţi microsoft.com. Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; cerinţe de sistem
hardware compatibil cu sistemul de operare, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, vizitaţi apple.com

Software standard Windows Installer, driver discret HP PCL 6, legătură software Mac la Web (driver de emulare Postscript şi program de instalare pe Web). Notă: fără inbox de software Mac

Panou de control Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afişaj rotativ (unghi reglabil); buton Reşedinţă 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%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum:890 W (imprimare/copiere activă), 39 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 0,3 W (oprit) Consum tipic de energie: 4,39
kWh/săptămână. Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare; imprimanta se poate defecta şi nu veţi beneficia de garanţia
produsului. Valorile pot fi modificate; pentru informaţii actualizate, consultaţi hp.com/support.

Dimensiuni (L x A x î) Despachetat: M725dn: 614 x 649 x 609 mm; M725f: 745 x 681 x 1160 mm; M725z: 745 x 681 x 1192 mm; M725z+: 745 x 681 x 1192 mm; Împachetat: M725dn: 760 x 745 x 832 mm; M725f: 856
x 760 x 1522 mm; M725z: 856 x 760 x 1553 mm; M725z+: 856 x 760 x 1553 mm;

Greutate Despachetat: M725dn: 54,11 kg; M725f: 87,1 kg; M725z: 92,35 kg; M725z+: 102,42 kg; Împachetat: M725dn: 68,6 kg; M725f: 105,4 kg; M725z: 113 kg; M725z+: 122 kg;
Gestionarea imprimantei HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Gestiunea securităţii 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

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: 20 - 80% RH . Umiditate de funcţionare recomandată: 30 - 70% RH .
Temperatură de stocare: De la 0 la 60ºC . Umiditate stocare: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică:6,8 B(A)
Emisii de presiune acustică:54 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 55024:1998+A1+A2; 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 Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.

http://www.hp.com/ro
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