
HP Color LaserJet Enterprise M750
nyomtatósorozat

Nagy példányszámban, professzionális minőségű színes
dokumentumokat nyomtathat számos különböző papírméretre. Az
intuitív, könnyen használható felügyeleti eszközökkel fenntarthatja
a termelékenységet. Kényelmesen nyomtathat közvetlenül
noteszgépről, okostelefonról vagy táblagépről.1

1 Helyi nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lenni. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra egy HP webre csatlakozó nyomtatóhoz. Egy alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók
regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobileszközökön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További
információk: www.hp.com/go/mobileprinting.
2 A választható 500 lapos papíradagoló tálca és 3x500-sheet papíradagoló tálca állvánnyal külön vásárolható meg az n és dn modellekhez.
3 Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a dn és xh modelleknél érhető el.
4 A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az
illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.
5 A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez csak az xh modellnél érhető el.
6 A program elérhetősége változhat. A HP nyomtatókazetták visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében jelenleg több mint 50 országban és területen érhető el. További információért, illetve visszaküldési borítékok és
gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.
7 A HP ClearView Packaging megoldás csak az xh modelleknél érhető el.

Színesben nyomtathat bármit az
üdvözlőlapoktól a poszterekig
● Bővítse üzleti lehetőségeit: prezentációkat, hatásos

jelentéseket és marketinganyagokat nyomtathat
számos típusú és méretű hordozóra – az üdvözlőlaptól
az SRA3 méretig.

● Az akár 2350 lapos papírkapacitással2 gyakori papírcsere
nélkül végezheti el a nagy mennyiségű dokumentumot
feldolgozó nyomtatási feladatokat.

● A papírméretet és -típust a legjobb nyomtatási
eredmények érdekében automatikusan felismerő
nyomtatóval javíthatja a hatékonyságot.

● Az automatikus kétoldalas nyomtatással3 növelheti a
hatékonyságot és a sokoldalúságot.

Kiváló színes nyomatokat készíthet
vállalati igényeinekmegfelelő sebességgel
● Gyorsan nyomtathat dokumentumokat – akár 30 A44

oldalt percenként.

● Az azonnal aktiválódó technológia révén készenléti
módból 10 másodpercen belül, energiatakarékos
módból 16 másodpercen belül kinyomtathatja az első
oldalt.

● Egyenletes nyomtatási minőség: a HP EasyColor és a HP
ImageREt segítségével automatikusan nyomtathat
pontos, kiváló minőségű, fényes szövegeket, szövegben
szereplő grafikákat, képeket és grafikákat.

● Az eredeti HP LaserJet nyomtatókazettákban levő
fényes festék éles kontrasztot és élénk színeket biztosít.

Mindig számíthat a könnyen használható és
kezelhető nyomtatóra.
● Egyszerűen nyomtathat okostelefonról, táblagépről és

számítógépről munkahelyén, otthon vagy akár
útközben is1.

● Könnyedén integrálhatja a gigabites hálózatot és a
hatékony biztonsági lehetőségeket nyomtatóflottájába.

● Az intuitív felügyeleti eszközök segítségével távolról
kezelheti a nyomtatóflottákat. Ellenőrizheti a színes
nyomtatás használatát és költségeit.

● A könnyen hozzáférhető USB-port segítségével gyorsan
nyomtathat. A HP nagy teljesítményű biztonsági
merevlemez5 segítségével biztonságban tudhatja a
bizalmas adatait.

A környezetterhelés minimálisra
csökkenthető.
● Az előtelepített tonerkazettákkal csökkenthető a

csomagolási hulladék – nincsenek dobozok,
csomagolóanyagok vagy kézikönyvek.

● A kétoldalas nyomtatásnak3 köszönhetően csökkentheti
a hulladék mennyiségét és akár 50%-kal kevesebb
papírt használhat.

● Újrahasznosítás ingyen és könnyedén – a HP Planet
Partners program keretében visszaküldött patronokat
körültekintően újrahasznosítjuk6.

● A HP ClearView csomagolási technológia kevesebb
csomagolóanyagot igényel, így csökkenthető a
környezetterhelés7.



Terméknézetek
HP Color LaserJet Enterprise M750xh a képen:
1. 300 lapos felső gyűjtőtálca
2. Intuitív kezelőpanel négysoros színes kijelzővel
3. Könnyen hozzáférhető USB port a könnyen használható
nyomtatáshoz
4. A 100 lapos többfunkciós tálca, legfeljebb SRA3 papírméretet
támogat
5. Egyajtós hozzáférés a könnyen telepíthető nyomtatókazettákhoz
6. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
7. 250 lapos 2. tálca
8. 500 lapos 3. tálca
9. három 500 lapos adagolótálca 2350 lapos teljes bemeneti
kapacitású nyomtatóállvánnyal
10. HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
11. 1 GB RAM és 800 MHz-es processzor
12. Két belső USB 2.0 gazdaport a külső felek megoldásaihoz
13. Nagy sebességű USB 2.0 portok a külső felek megoldásaihoz
14. Nagy sebességű USB 2.0 nyomtatóport
15. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló

A sorozat gyors áttekintése

HP Color LaserJet Enterprise M750n
● Nyomtatási sebesség: akár 30 színes A4

oldal/perc
● akár 600 x 600 dpi
● 800 MHz-es processzor
● 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T

hálózati port
● 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport
● 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz
● 1 GB RAM
● SSD-meghajtó (minimum 8 GB volatilis

tároló)
● Szabványos 850 lapos bemeneti kapacitás

egy 100 lapos többfunkciós 1. tálcával, 250
lapos 2. adagolótálcával és 500 lapos 3.
adagolótálcával

● Választható: akár két 500 lapos
adagolótálca vagy egy 3 x 500 lapos
adagoló állvánnyal

HP Color LaserJet Enterprise M750dn
● A HP Color LaserJet Enterprise M750n kétoldalas

nyomtatással
● Szabványos 850 lapos bemeneti kapacitás egy 100

lapos többfunkciós 1. tálcával, 250 lapos 2.
adagolótálcával és 500 lapos 3. adagolótálcával

● Választható: akár két 500 lapos adagolótálca vagy
egy 3x500 lapadagoló állvánnyal

HP Color LaserJet Enterprise M750xh
● A HP Color LaserJet Enterprise M750n a

következőkkel kétoldalas nyomtatás
● 3 x 500 lapos adagoló állvánnyal
● HP nagy teljesítményű biztonsági 

merevlemez (minimum 320 GB 
tárkapacitás, AES 256 vagy jobb 
hardvertitkosítás)



Ajánlott kiegészítők

CE725A
HP Color LaserJet 3x500 lapos papíradagoló és állvány
Kevesebb idő a papírbetöltésre, több idő a nyomtatásra. Kielégítheti egy
nagy kapacitású nyomtatási környezet igényét a 3x500-sheet
papíradagolóval és állvánnyal.

CE860A
HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
Termelékenység fokozása egyszerűen telepíthető papírtálcával, amely
papírújratöltés nélkül több oldal nyomtatását teszi lehetővé és két
különböző típusú papírt tárolhat.

J8026A
HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
A HP ePrint mobil nyomtatás útközben is folyamatos termelékenységet és
kapcsolatot biztosít2. A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli
nyomtatókiszolgáló lehetővé teszi a nyomtatóeszközök vezeték nélküli
elérését, így a nyomtatók és a többfunkciós nyomtatók szükség esetén
bármikor megtalálhatók3.

Rendelési adatok

HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)
HP Color LaserJet Enterprise M750n nyomtató; négy előre telepített HP
LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000
színes oldal); festékgyűjtő egység; 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250
lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca; könnyen használható USB
nyomtatás; az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó
CD-k; dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat); tápkábel

HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)
HP Color LaserJet Enterprise M750dn nyomtató; négy előre telepített HP
LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000
színes oldal); festékgyűjtő egység; 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250
lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca; könnyen használható USB
nyomtatás; beépített automatikus kétoldalas nyomtatás; az eszköz
szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k; dokumentáció
(beleértve az Első lépések útmutatókat); tápkábel

HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)
HP Color LaserJet Enterprise M750xh nyomtató; négy előre telepített HP
LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000
színes oldal); festékgyűjtő egység; 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250
lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca; 3x500-sheetpapíradagoló
és állvány; könnyen használható USB nyomtatás; beépített automatikus
kétoldalas nyomtatás; HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez,
minimum 320 GB tárkapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás, az
eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k;
dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat); tápkábel

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok
CE725A HP Color LaserJet 3x500 lapos papíradagoló és állvány
CE860A HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca

Csatlakoztatás
J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver

Kellékek
CE270A HP 650A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás fekete
nyomtatókazettával 13 500 szabványos oldal. Hivatalos
nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint

folyamatos nyomtatás esetén.
CE271A HP 650A eredeti ciánkék LaserJet tonerkazetta

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit
ciánkék/sárga/magenta nyomtatókazettákkal 15 000
szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az

ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás
esetén.

CE272A HP 650A eredeti sárga LaserJet tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit

ciánkék/sárga/magenta nyomtatókazettákkal 15 000
szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az

ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás
esetén.

CE273A HP 650A eredeti bíborvörös LaserJet tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit

ciánkék/sárga/magenta nyomtatókazettákkal 15 000
szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az

ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás
esetén.

CE516A HP LaserJet CE516A továbbító készlet
150 000 oldal

CE977A HP Color LaserJet CE977A 110 V-os beégetőkészlet
Akár 150 000 oldal

CE978A HP Color LaserJet CE978A 220 V-os beégetőkészlet
Akár 150 000 oldal

CE980A HP Color LaserJet CE980A tonergyűjtő egység
Akár 150 000 oldal

Szerviz és támogatás
UX964E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet
CP5525/M750 hardvertámogatás
UV276E – HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Color LaserJet CP5525/M750
hardvertámogatás
UV280E – HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet
CP5525/M750 hardvertámogatás
UV279E – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet
CP5525/M750 hardvertámogatás
UV269PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color
LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV271PE – HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Color
LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV268PE – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color
LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: http://www.hp.com
Munkafolyamattal, eszközkezeléssel és egyéb megoldásokkal kapcsolatban keresse fel Global Solutions Catalog weboldalunkat: www.hp.com/go/gsc

Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információt a következő webhelyen talál: hp.com/go/learnaboutsupplies. A tényleges
kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: hp.com/go/learnaboutsupplies

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a
HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.



Műszaki adatok
Nyomtatási technológia Lézer

Nyomtatási sebesség A4 (fekete): Akár 30 oldal percenként, kétoldalas: Max. 30 kép/perc, A4 színes: Akár 30 oldal percenként
A3 fekete: Akár 15 oldal percenként, kétoldalas: Max. 10 kép/perc, A3 színes: Akár 15 oldal percenként
Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő, fekete (A4): Akár 10 mp alatt, Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő, színes (A4): Akár 10 mp alatt
A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.
A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától,
a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.

Processzor 800 MHz

Memória 1 GB. Nem bővíthető

Merevlemez Csak D3L10A esetén: Minimum 320 GB tárkapacitású HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)

Nyomtatás Minőség HP ImageREt 3600
Felbontás Fekete: Max. 600 x 600 dpi, Színek: Max. 600 x 600 dpi
Nyomtatónyelvek HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.4), Apple AirPrint™
Betűtípusok/betűkészletek HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített

euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső
szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.

Kihasználtság (havi, A4) Akár 120 000 oldal
Javasolt havi lapkapacitás 2500–13 000
Nyomtatási margók (mm) Felső: 5 mm. Bal: 5 mm. Jobb: 5 mm. Alsó: 5 mm

Médiakezelés Bemenet: Kapacitás Súly Méret
1. tálca lap: 100; írásvetítő fólia: 50; boríték: 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); Üdvözlőlap (JIS), D üdvözlőlap (JIS),
borítékok: B5, C5, C6, DL

2. tálca lap: 250; írásvetítő fólia: 50 60–120 g/m² súlyú sima papírok, akár 160
g/m² súlyú fényezett papírok

A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (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); D
üdvözlőlap (JIS)

3. tálca lap: 500 60–120 g/m² súlyú sima papírok, akár 160
g/m² súlyú fényezett papírok

A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (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); D
üdvözlőlap (JIS)

Lap: Akár 300 lap. Boríték: Akár 40 boríték. Írásvetítő fóliák: Akár 300 lap
Médiatípusok Papír (extra vastag, fényes, vastag, vastag fényes, csillogó képek, közepes, vékony, sima, újrahasznosított, erős), borítékok, címkék, kártyaköteg, írásvetítő fóliák

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 2 belső USB gazdaport
Opcionális: HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A

Kompatibilis operációs rendszerek Windows 8 (32 bites/64 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites), Windows Vista (32 bites/64 bites), Windows XP (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008
(32 bites/64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. A támogatott operációs rendszerek
legfrissebb listája: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix® és Windows terminálszolgáltatások (hp.com/go/upd); HP ePrint szoftver-illesztőprogram
(hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP eszköztípusok (hp.com/go/sap/drivers); SAP nyomtatás (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect
(hp.com/go/jetdirectunix_software). A legfrissebb nyomtató-illesztőprogramok a támogatott operációs rendszerekhez elérhetők a hp.com/support webhelyen. Válassza ki az országot/térséget. Válassza ki
az illesztőprogramokat és szoftvereket. Adja meg a termék nevét/számát. A Letöltési beállítások területen válassza az Illesztőprogramok, szoftverek és firmware lehetőséget.; Ha nem rendelkezik
internet-hozzáféréssel, tekintse meg a nyomtatóhoz mellékelt CD-n levő telepítési megjegyzéseket.

Kompatibilis hálózati operációs rendszerek Windows 8.1 (32 bites/64 bites); Windows 8 Basic (32 bites/64 bites); Windows 8 Pro (32 bites/64 bites); Windows 8 Enterprise (32 bites/64 bites); Windows 8 Enterprise N (32 bites/64 bites); Windows 8
Enterprise RT (csak 32 bites); Windows 7 (32 bites/64 bites) (Starter Edition is); Windows Vista (32 bites) (Starter Edition is); Windows Vista (64 bites); Windows XP (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites);
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (Nincs támogatás a szoftvertelepítőhöz); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise
Edition); Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP1); Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server
2008 Server terminálszolgáltatások; Windows Server 2008 Server terminálszolgáltatások, Citrix® XenApp bővítménnyel; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise
Edition); Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP1); Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server
2003 Server terminálszolgáltatások; Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Metaframe XP és Feature Release 3 bővítménnyel; Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások
Citrix® Presentation Server 4.0 alkalmazással; Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Presentation Server 4.5 alkalmazással; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minimum SP8
teljes Windows Vista, Windows 7 és Windows XP esetén (SP7 csak Windows XP esetén)]; Novell iPrint Client v5.4 Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerhez (x86 és x64); Csak Novell iPrint
támogatás; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; egyéb Citrix® (nyomtatás): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; egyéb fürttámogatás; Mac OS v10.5,
v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; Linux operációsrendszer-verziók esetén tekintse meg a HP Linux webhelyét: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix® HPUX 11i; IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb
verzió; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; Solaris® 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC® rendszereken); SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió. (A Microsoft IPv6
kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista rendszert)

Minimális rendszerkövetelmények Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2003
(SP1 vagy újabb); 200 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat. Az operációs rendszerrel
kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a microsoft.com webhelyen találja. Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy
internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja)

Mellékelt szoftver HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő); Windows Installer

Vezérlőpult 5,2 cm-es négysoros színes grafikus kijelző (CGD) és kezelőpanel; 7 feladatvezérlő gomb (Menü, Kijelölés, Leállítás, Vissza/Kilépés, Súgó, Felfelé nyíl, Lefelé nyíl); 3 állapotjelző LED (Figyelem, Adat,
Üzemkész); Továbbfejlesztett súgó animált grafikával; Könnyen hozzáférhető USB-port fedőlappal

Áramellátás Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Fogyasztás: 677,41 watt (fekete-fehér nyomtatás), 654,92 watt (színes nyomtatás), 59,46 watt (készenlétben), 9,09 watt
(alvó állapotban), 0,35 watt (kikapcsolva), 0,35 watt (automatikus be- és kikapcsolás). Jellemző energiafogyasztás: 3,680 kWh/hét.. A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ.
Ne állítsa át az üzemi feszültségeket! Ez tönkreteszi a nyomtatót és érvényteleníti a termékgaranciát.

Méretek (sz x mé x ma) Kicsomagolva: D3L08A: 544 x 586 x 465 mm; D3L09A: 544 x 586 x 465 mm; D3L10A: 745 x 688 x 885 mm; ; Csomagolva: D3L08A: 714 x 730 x 718 mm; D3L09A: 714 x 730 x 718 mm; D3L10A:
856 x 760 x 1343 mm;

Súly Kicsomagolva: D3L08A: 52,4 kg; D3L09A: 52,4 kg; D3L10A: 83 kg; ; Csomagolva: D3L08A: 62,7 kg; D3L09A: 62,7 kg; D3L10A: 98 kg;
Nyomtató kezelése HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Biztonságkezelés Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hitelesítés (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcshitelesítés és Kerberos hitelesítés;támogatás
a WJA-10 IPsec konfiguráció számára IPsec beépülő modullal

Működési környezet Működési hőmérséklet: 15–27ºC . Javasolt működési hőmérséklet: 17–25ºC . Működési páratartalom: 10–70% relatív páratartalom . Javasolt működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom .
Tárolási hőmérséklet: 0–35ºC . Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom

Hang Leadott hangerő értékei:6,7 B(A); Kisugárzott hangnyomás:64,9 dB(A)

Tanúsítványok CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblémával (Európa); egyéb EMC
megfelelések az egyes országok előírásai szerint. Rendelkező szabványok: IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (1. osztályú lézer/LED termék);
EN 60825-1:2007 (1. osztályú lézer/LED termék); GS tanúsítvány (Németország, Európa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Kisfeszültségre vonatkozó irányelv: 2006/95/EK, CE emblémával (Európa);
egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR: Igen

Garancia Egyéves, helyszíni korlátozott jótállás. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

http://www.hp.com/hu

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 10/13 4AA4-8998HUE

David
HC-HP-2014


