
HP LaserJet Enterprise 600 M603

Ideal pentru grupuri de lucru de peste 15 utilizatori din
medii din întreprinderi mari, care au nevoie de imprimare
de documente de mare viteză şi de mare volum,
gestionare avansată a reţelei, capacitate mărită de hârtie
şi caracteristici de securitate.

1 Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia
software, de driver şi de complexitatea documentului.
2 Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiţionale.
3 Imprimarea automată faţă-verso este disponibilă numai la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M603dn şi la imprimantele HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Accesoriul de imprimare automată faţă-verso poate fi
achiziţionat separat pentru imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603n.
4 Tava de hârtie suplimentară de 1 x 500 de coli este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.
5 Tava de intrare de mare capacitate de 1 x 1.500 de coli poate fi achiziţionată separat pentru seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M603.
6 Datele energetice utilizate pentru calcularea economiilor se bazează pe testarea HP prin metoda TEC (consum tipic de energie) a programului ENERGY STAR® comparativ cu majoritatea modelelor concurente cel mai
bine vândute pe plan mondial sub 2.299 € în martie 2011, utilizând datele raportate de energystar.gov şi eu_energystar.org pentru iulie 2011. Datele au fost extinse la un an. Rezultatele reale pot varia.
7 Capabilităţile HP Auto-On şi Auto-Off depind de imprimantă şi de setări. Utilizarea reală a energiei poate varia.
8 Disponibilitate estimată la sfârşitul lui 2011. Poate necesita un upgrade de firmware.
9 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor de imprimare HP originale este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lumea prin programul HP Planet Partners.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru a solicita plicuri şi cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitaţi www.hp.com/recycle.
10 Hard disk-ul HP Secure de înaltă performanţă este disponibil numai la imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.
11 HP Access Control trebuie achiziţionat separat.
12 HP Web Jetadmin este gratuit şi poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin. Driverul universal de imprimare HP este gratuit şi poate fi descărcat de la www.hp.com/go/upd. Activele HP EcoSMART
trebuie achiziţionate separat.
13 Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet şi de e-mail. Duratele de imprimare pot varia. Pentru o listă a tipurilor de documente şi de
imagini acceptate, consultaţi www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.

HP LaserJet Enterprise 600 M603n

HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

Obţineţi fiabilitate în condiţii grele de lucru şi viteză
extremă.
● Creşteţi productivitatea cu viteze de imprimare de până

la 60 ppm1, şi imprimaţi rapid din modul repaus,
datorită tehnologiei Instant-on2.

● Gestionaţi fluxul de lucru prin panou de control color cu 4
linii şi obţineţi imprimate rapid de pe o unitate flash
USB.

● Satisfaceţi simplu cerinţele de volum mare cu imprimarea
automată faţă-verso3, până la patru tăvi de hârtie de
500 de coli4, o tavă multifuncţională de 100 de coli şi o
capacitate de până la 3.600 de coli5.

● Înlocuiţi simplu cartuşele de toner cu accesul printr-o
singură uşă şi bucuraţi-vă de funcţionarea silenţioasă şi
curată.

Obţineţi economii remarcabile la energie şi hârtie.
● Reduceţi consumul de energie cu 45%, comparativ cu

majoritatea imprimantelor laser concurente6. Reduceţi
consumul şi mai mult cu tehnologia HP de pornire/oprire
automată, care porneşte şi opreşte imprimanta pe baza
activităţii reţelei7.

● Urmăriţi date de utilizare în timp real şi aplicaţi opţiuni
de economisire a energiei şi setări de imprimantă, cu
consola HP EcoSMART8.

● Reduceţi consumul de hârtie cu până la 50% prin
imprimarea automată faţă-verso3.

● Cartuşele de toner HP originale preinstalate reduc
deşeurile. Reciclaţi-le gratuit prin HP Planet Partners9.

Experimentaţi imprimarea securizată cu intervenţii
minime.
● Protejaţi datele confidenţiale stocate pe imprimantă, cu

hard diskul HP Secure de înaltă performanţă10.

● Îmbunătăţiţi securitatea la toate dispozitivele conectate la
reţea: protocolul IPv6 şi securitatea IPSec vă permit să vă
extindeţi reţeaua, menţinând în acelaşi timp datele în
siguranţă.

● Preluaţi controlul asupra metodelor de imprimare şi
impuneţi politici de securitate, utilizând HP Access
Control11.

● Dispuneţi de mediul de imprimare şi reduceţi costurile cu
HP Web Jetadmin, gestionaţi resursele IT cu driverul
universal de imprimare HP şi reduceţi impactul asupra
mediului12.

Extindeţi capabilităţile de imprimare pentru menţine
pasul cu afacerea dvs. în dezvoltare.
● Actualizaţi, gestionaţi şi extindeţi simplu capabilităţile

imprimantelor de reţea utilizând firmware-ul HP
FutureSmart.

● Extensibilitatea inovatoare simplifică desfăşurarea soluţiilor
de fluxuri de lucru particularizate, de la HP şi de la terţi, şi
de gestionare a documentelor.

● Cu HP ePrint, faceţi imprimarea la fel de mobilă ca şi dvs.
– utilizaţi e-mailul pentru a imprima din telefonul dvs.
inteligent la o imprimantă activată ePrint13.

● Obţineţi mai multă valoare prin adăugarea de
funcţionalităţi precum autentificarea cardurilor sau noi
măsuri de calcul utilizând locaşul de integrare hardware14.



Prezentarea produsului

Scurtă descriere a seriilor

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:
1. afişaj color intuitiv cu 4 linii cu tastatură cu 10 butoane
2. locaş de integrare hardware (HIP - Hardware Integration
Pocket) pentru integrarea de soluţii
3. port USB de imprimare directă
4. imprimare automată faţă-verso, încorporată
5. comutator comod de pornire/oprire, frontal
6. sertar de ieşire de 500 de coli
7. acces printr-o singură uşă pentru a instala cartuşe de toner
obişnuite sau de mare capacitate
8. tava multifuncţională 1 de 100 de coli manevrează suporturi
personalizate, cu greutate de până la 200 g/m²
9. două tăvi de intrare pentru 500 de coli, pentru o capacitate
de intrare totală de 1.100 de coli
10. server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
Ethernet încorporat
11. hard disk HP Secure de înaltă performanţă
12. memoria totală de 512 MB şi un procesor de 800 MHz
manevrează rapid lucrări de imprimare complexe
13. port USB 2.0 de mare viteză

HP LaserJet Enterprise 600 M603n
● Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603n:

viteză de imprimare alb-negru de până la 60
ppm

● calitate reală de ieşire de până la 1200 x 1200
dpi cu HP ProRes 1200

● HP FastRes 1200
● memorie de 512 MB, extensibilă la 1 GB
● procesor la 800 MHz
● 1 Gigabit Ethernet
● 1 USB 2.0 de mare viteză
● 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin

USB şi 1 extern)
● 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru

conexiune de la terţi)
● 1 USB 2.0 de mare viteză (pentru conexiune de la

terţi)
● tavă multifuncţională de 100 de coli
● tavă de intrare de 500 de coli

HP LaserJet Enterprise 600 M603dn
● Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603dn:

ca model de bază cu imprimare automată
faţă-verso

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
● Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:

ca model de bază cu imprimare automată
faţă-verso

● tavă de hârtie de 1 x 500 de coli
● hard disk HP Secure de înaltă performanţă cu

criptare, 250 GB



Accesorii recomandabile

Informaţii pentru comandă

Accesorii, consumabile şi asistenţă

Accesorii
CF062A Duplexor automat pentru imprimare pe ambele feţe

pentru HP LaserJet
CE998A Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP

LaserJet
CE398A Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet
CE405A Capsator/stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
CE399A Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet
CE997A Cutie poştală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet
CE404A Stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet
CB525A Suport de imprimantă pentru seriile HP LaserJet

P4010/P4510/600
CB527A Casetă suporturi personalizate pentru 400 de coli pentru

HP LaserJet
Q3216A Cartuş HP de 1000 capse
CE483A DIMM HP DDR2 x32 de 512 MB, 144 pini

Conectivitate
J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

Consumabile
CE390A Cartuş de toner HP 90A LaserJet negru

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

declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare
continuă. Capacitatea de imprimare reală variază

substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi
factori. Pentru detalii, accesaţi

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
CE390X Cartuş de toner HP 90X LaserJet negru

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

declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare
continuă. Capacitatea de imprimare reală variază

substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi
factori. Pentru detalii, accesaţi

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
CF064A Kit de întreţinere HP LaserJet CF064A 110 V

225.000 de pagini
CF065A Kit de întreţinere HP LaserJet CF065A 220 V

225.000 de pagini

Suporturi consumabile
CHP310 Hârtie HP LaserJet - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CHP710 Hârtie HP All-in-One pentru imprimare - 500

coli/A4/210 x 297 mm

Pentru a obţine o listă completă de consumabile şi accesorii, vă
rugăm vizitaţi http://www.hp.com

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.

CF062A
Duplexor automat pentru
imprimare pe ambele feţe
pentru HP LaserJet
Unităţile de imprimare
automată faţă-verso HP
LaserJet economisesc timp,
bani şi hârtie. Accesoriul
imprimă automat ambele
feţe ale paginii, astfel încât
puteţi să vă concentraţi
asupra activităţilor mai
importante. Veţi observa
economii la buget, deoarece
consumul de hârtie este
redus la jumătate.

CE998A
Alimentator tavă de intrare
pentru 500 de coli pentru HP
LaserJet
Tăvile de hârtie HP LaserJet
de 500 de coli susţin
productivitatea grupurilor de
lucru în creştere prin
accesoriile simple şi robuste
de intrare a hârtiei, care
permit versatilitatea
suporturilor, de la A4 până
la Legal şi permit
imprimarea pe timp mai
îndelungat fără să fie
necesară reîncărcarea cu
hârtie.

CE398A
Tavă de intrare pentru 1500
de coli pentru HP LaserJet
Tăvile pentru hârtie HP
LaserJet de 1500 de coli
sprijină productivitatea.
Această tavă de intrare
robustă pentru hârtie permite
versatilitatea suporturilor şi
imprimarea pe timp mai
îndelungat (până la 1500
de coli), fără să fie necesară
reîncărcarea cu hârtie.

CE405A
Capsator/stivuitor de 500
coli pentru HP LaserJet
Stivuitoarele de ieşire HP
LaserJet de 500 de coli
îmbunătăţesc managementul
fluxului de lucru şi acceptă
mai mulţi utilizatori.
Monitorizaţi mai puţin
frecvent imprimanta,
beneficiind de operaţii
automate şi convenabile de
capsare a lucrărilor, stivuire
a colilor şi sortare în sertarul
suplimentar de ieşire.

CE399A
Alimentator de 75 plicuri
pentru HP LaserJet
Alimentatoarele de plicuri
HP LaserJet fac expedierea
prin poştă a corespondenţei
de afaceri simplă, eficientă
şi profesională. Imprimaţi
direct pe un număr de până
la 75 de formate de plicuri,
de la Monarch până la
B5-sized.

CE997A
Cutie poştală cu 5
sertare/500 coli HP LaserJet
Cutiile poştale HP LaserJet cu
5 sertare vă oferă o
capacitate de ieşire
suplimentară de 500 de
pagini pentru o capacitate
totală de 1100 de pagini.
Acest accesoriu cu mai multe
faţete vine împreună cu
patru moduri de operare
inteligentă pentru
îmbunătăţirea fluxului de
lucru şi oferă un acces
convenabil la lucrările de
imprimare

HP LaserJet Enterprise 600 M603n (CE994A)
Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M6023n; cartuş de toner
HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de
alimentare în unghi drept; software şi documentaţie pe
CD-ROM; ghid Noţiuni introductive; pliant de asistenţă; pliant
HP ePrint; ghid de garanţie (unde este aplicabil)

HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A)
Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; cartuş de toner
HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de
alimentare în unghi drept; software şi documentaţie pe
CD-ROM; duplexor automat pentru imprimare faţă-verso; ghid
Noţiuni introductive; pliant de asistenţă; pliant HP ePrint; ghid
de garanţie (unde este aplicabil); foaie de erată duplex automat

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh (CE996A)
Imprimantă HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; cartuş de toner
HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); cablu de
alimentare în unghi drept; software şi documentaţie pe
CD-ROM; tavă de intrare de 500 de coli; duplexor automat
pentru imprimare faţă-verso; ghid Noţiuni introductive; pliant de
asistenţă; pliant HP ePrint; ghid de garanţie (unde este
aplicabil); foaie de erată duplex automat

Service & asistenţă
HZ503E - Asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru
LaserJet M603, 3 ani
HZ507E - asistenţă hardware HP pentru LaserJet M603, 3 ani 4 ore
13x5
HY752E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru
LaserJet M603, 4 ani
HY753E - asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru
LaserJet M603, 5 ani
HS401PE - asistenţă hardware postgaranţie HP în următoarea zi
lucrătoare pentru LaserJet M603, 1 an
HY751PE - asistenţă hardware postgaranţie HP pentru LaserJet
M603, 4 ore 13x5, 1 an
HS404PE - asistenţă hardware postgaranţie HP în următoarea zi
lucrătoare pentru LaserJet M603, 2 ani
UC742E - serviciu HP de instalare în reţea pentru dispozitiv LaserJet
monocrom de nivel mediu
UZ048E - HP Autosend şi instalare pentru configurare în reţea
pentru dispozitiv LaserJet monocrom de nivel mediu



Specificaţii tehnice

http://www.hp.com/ro
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Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare Prima pagină imprimată: În numai 8,5 s
A4: Până la 60 ppm
Durata de ieşire a primei pagini este măsurată de la Tava 2. Viteza exactă diferă în funcţie 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 informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă
depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.

Procesor 800 MHz, Procesor superscalar ARM Cortex™-A8

Memorie 512 MB, Extensibilă la 1 GB printr-un slot DIMM DDR2 cu 144 de pini, Capacitate unitate de disc fix: Standard, hard diskul HP Secure de înaltă performanţă este disponibil numai la M603xh

Imprimare Calitate HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi
Rezoluţie Până la 1200 x 1200 dpi
Limbaje imprimantă HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4)
Fonturi 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea 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 http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Volum de lucru (lunar, A4) Până la 275.000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 5000 - 20000
Marginile imprimării Sus: 6 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm, Jos: 6 mm

Manipulare suport Intrare Capacitate Greutate Dimensiune
Tava 1 coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10 60 - 200 g/m² A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; plicuri

(DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); particularizat, de la
76 x 127 la 216 x 356 mm

Tava 2 coli: 500 60 - 120 g/m² A4; A5; RA4; B5 (JIS); particularizat, de la 148 x 210 la
216 x 356 mm

Tava 3 60 - 120 g/m²
Imprimare duplex: M603n: Manual (este asigurat suport în driver); M603dn:

Automat (standard); M603xh: Automat (standard);
M603n: 60 – 120 g/m² (cu duplexor opţional); M603dn:
60 - 120 g/m²; M603xh: 60 - 120 g/m²;

M603n: A4; A5; B5 (JIS) (cu duplexor opţional); M603dn
: A4; A5; B5 (JIS); M603xh: A4; A5; B5 (JIS);

Ieşire: Coli: Până la 600 de coli (500 în sertar, faţa în jos, 100 în uşa din spate, faţa în sus). Plicuri: Până la 10 plicuri. Suport transparent: Până la 600 de coli

Tipuri suport Hârtie (bond, color, cu antet, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, uşoară), plicuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de raft, definite de utilizator

Compatibilitate card de memorie Unitate flash USB

Interfaţă şi conectivitate 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB gazdă externe (accesibile 1 direct prin USB şi 1 extern); 2 porturi similare USB 2.0 gazdă (pentru conexiune de la terţi); 1 HIP USB 2.0 de mare viteză
(pentru conexiune de la terţi)

Protocoale de reţea IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

Compatibilitate sisteme de operare Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (toate pe 32 biţi şi 64 biţi), Server 2008 R2 (64 biţi); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® şi
Windows® Terminal Services (pentru cea mai recentă asistenţă, consultaţi ghidul administratorului de sistem (System Administrator’s Guide) de la http://www.hp.com/go/upd, fila Documentation); Novell®
(pentru cea mai recentă asistenţă, vizitaţi http://www.novell.com/iprint); Linux (vizitaţi http://www.hplip.net); UNIX (vizitaţi http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts şi
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipuri de dispozitive SAP (vizitaţi http://www.hp.com/go/sap/drivers şi www.hp.com/go/sap/print)
Opţional: Cele mai recente drivere de imprimantă şi aplicaţii software pentru toate sistemele de operare disponibile la http://www.hp.com/support/hpljm603 series; dacă nu aveţi acces la Internet,
consultaţi pliantul de asistenţă ce însoţeşte imprimanta

Cerinţe minime de sistem Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 sau superior), Server 2003 (SP1 sau superior), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; sistem de operare
compatibil cu cerinţele sistemului de hardware, vizitaţi http://www.microsoft.com, Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerinţele
sistemului de hardware, vizitaţi: http://www.apple.com

Software Windows® Installer, driver HP PCL 6 discret; Mac Installer, driver Postscript

Panou de control Afişaj color cu 4 linii, de 2,29 x 5,33 cm, 3 indicatoare luminoase cu LED-uri ((Atenţie, Date, Pregătit), butoane (Informaţii, Stop/Anulare, Revenire, Reşedinţă, Folder, Săgeată la stânga), fără taste numerice

Gestionarea imprimantei HP Web Jetadmin; HP SureSupply; 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 pre-partajată şi autentificare Kerberos; Suport pentru
configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec

Alimentare curent Sursă alimentare încorporată; Cerinţe: Tensiune de intrare: 100 – 127 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 920 W (imprimare), 21 W
(pregătit), 5,5 W (repaus), 1,0 W (oprire automată), 0,3 W (oprire manuală); consum tipic de energie (TEC): 4,368 kWh/săptămână

Dimensiuni (L x A x î) Despachetat: M603n: 415 x 428 x 398 mm; M603dn: 415 x 508 x 398 mm; M603xh: 415 x 508 x 513 mm;
Împachetat: M603n: 588 x 540 x 499 mm; M603dn: 588 x 633 x 499 mm; M603xh: 588 x 633 x 749 mm;

Greutate Despachetat: M603n: 23,7 kg; M603dn: 26,3 kg; M603xh: 32,8 kg;
Împachetat: M603n: 27,5 kg; M603dn: 30,1 kg; M603xh: 38,9 kg;

Mediu de funcţionare Temperatură de funcţionare: 15 – 32 ºC. Temperatură de funcţionare recomandată: 15 – 32 ºC. Umiditate de funcţionare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcţionare recomandată: 10 - 80% RH. Temperatură de
stocare: De la -30 la 60ºC. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd7,1 B(A)

Acustică Emisii de putere acustică:7,1 B(A)
Emisii de presiune acustică:57 dB (A)

Certificările produsului Certificări de siguranţă: IEC 60950-1 (internaţional); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1; licenţă GS (Europa); EN 60825-1 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu
marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranţa în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune
Certificări EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, Directiva EMC
2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune

Garanţie Garanţie de un an, la sediu. Sunt disponibile servicii opţionale HP Care Pack. Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în funcţie de produs şi reglementările legislative locale.

● Economisiţi energie – tehnologia HP Auto-On/Auto-Off porneşte imprimanta când aveţi

nevoie de ea şi o opreşte când nu aveţi nevoie1.
● Economisiţi hârtie cu până la 50% utilizând imprimarea automată faţă-verso.
● Reciclare gratuită, convenabilă, a cartuşelor în 54 de ţări/regiuni.

Certificat ENERGY STAR®
Imprimanta HP LaserJet Enterprise 600 M603n nu este compatibilă ENERGY STAR®.

1 Capabilităţile HP Auto-On şi Auto-Off depind de imprimantă şi de setări.
Reciclaţi componentele hardware ale echipamentului de calcul şi consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor şi
serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.


