Adatlap

HP Officejet Enterprise Color
X585
többfunkciósnyomtató-sorozat

Vállalati használatra – a lézernyomtatóknál akár kétszer gyorsabb nyomtatás, fele
akkora oldalankénti költség mellett .
Forradalmi nyomtatási technológia vállalata számára. A HP Officejet többfunkciós készülékek
a színes lézernyomtatóknál akár kétszer nagyobb sebességgel nyomtatnak, fele akkora
oldalankénti költség mellett – ráadásul másolnak, beolvasnak és faxolnak is . Fejlett
munkafolyamatokhoz tervezték – és rendkívül tartós.
1,2

1,2,3

A lézernyomtatóknál kétszer gyorsabb nyomtatás fele akkora költségek mellett1,2.
● Kiváló minőségű színes nyomtatás fele akkora költséggel. A lézernyomtatókhoz képest akár

50%-kal alacsonyabb oldalankénti költséget érhet el2.

● Nagyobb sebességű üzleti nyomtatást és tartósan magas termelékenységet biztosíthat – a

lézernyomtatókhoz viszonyítva akár kétszer gyorsabban nyomtathat1.

● A pigmenttinták használatával tartós dokumentumokat készíthet, amelyek ellenállnak a

vízcseppeknek, a fakulásnak és az elkenődésnek4.

● Gyorsaságra tervezve – a HP PageWide technológia segítségével nagy sebességgel végezhet

teljes oldalszélességű nyomtatást.

HP Officejet Enterprise Color X585dn többfunkciós
nyomtató

Teljes felszereltségű nyomtató vállalati használatra
● A fejlett biztonsági megoldások védelmet biztosítanak a bizalmas üzleti adatok számára.
● A HP Web Jetadmin segítségével központilag felügyelheti és vezérelheti a nyomtatókat5.
● A frissíthető firmware segítségével új szolgáltatásokat telepíthet, és hozzáadhat

megoldásokat a többfunkciós készülék funkcióinak bővítéséhez.

● Vezeték nélküli közvetlen nyomtatást és az NFC érintéssel indítható nyomtatási technológiát

biztosíthat – nincs szükség hálózati hozzáférésre6,7.

Megbízható teljesítmény
● Nagy kapacitás, kiváló ár-érték arány – az eredeti HP nagy kapacitású fekete tintapatronokkal

kivételes ár-érték arányt érhet el8.

● Méltó a feladatra – nagy igényeket támasztó, nagy méretű munkaterhelésekhez tervezett,

robusztus többfunkciós készüléket választhat.

HP Officejet Enterprise Color Flow X585z többfunkciós
nyomtató opcionális papírtálcával és
szekrénnyel/állvánnyal

● Hosszú élettartam – a többfunkciós készülék kevesebb karbantartást és minimális

mennyiségű fogyóeszközt igényel.

● Teljes felszereltség a hatékony munkához – az akár 1050 lapos papírkapacitásnak9

köszönhetően a nagy nyomtatási feladatokkal is megbirkózhat.

Gyorsabb munkafolyamat
● Gond nélküli beolvasás – minden egyes oldalt rögzíthet, és még azelőtt észlelheti az

esetleges hibás behúzásokat, hogy lelassítanák a munkában10.

● Gyorsabb befejezés – egy lépésben végezheti el a beolvasást, és küldheti el a

dokumentumokat hálózati mappákba, e-mailbe és egyéb helyekre11.

● A feladatokat közvetlenül kezelheti a többfunkciós nyomtató 20,3 cm-es (8 hüvelykes) színes

érintőképernyőjén, amely képelőnézetet is biztosít.

● Gyors és pontos bevitel – a kihúzható billentyűzettel gyorsabban és pontosabban viheti be az

adatokat10.

Terméknézetek
A képen a HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z
csomag látható:
1. Intuitív 20,3 cm-es HP Easy Select forgatható érintőképernyő színes
kezelőpanellel
2. Hardverintegrációs zseb a megoldásintegrációhoz
3. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és
nyomtatásához
4. Kihúzható billentyűzet az egyszerű és pontos adatbevitel érdekében (csak az
X585z modell esetén)
5. Az elülső ajtó lehetővé teszi a tintapatronok egyszerű cseréjét
6. 50 lapos többfunkciós tálca hosszú papírtartóval
7. Integrált automatikus kétoldalas nyomtatás
8. Be- és kikapcsoló gomb
9. 100 lapos automatikus dokumentumadagoló, kétoldalas dokumentumok
beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP EveryPage az összetapadt
lapok ultrahangos észleléséhez (csak az X585z modell esetén)
10. A síküveges színes lapolvasó akár 216 x 356 mm-es (Legal méretű) méretű
lap kezelésére is képes
11. 300 lapos kimeneti gyűjtő hosszú papírtartóval
12. 500 lapos 2. adagolótálca
13. 796 MHz-es processzor, 1,75 GB
14. 320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
15. Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
16. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
18. Külső felületi csatlakozó (külső eszközök csatlakoztatásához)
19. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
20. Faxport, RJ-11
21. Nagy sebességű USB 2.0-port külső eszközök csatlakoztatásához

A sorozat gyors áttekintése

Típus

HP Officejet Enterprise
Color X585dn többfunkciós
nyomtató

HP Officejet Enterprise
Color X585f többfunkciós
nyomtató

HP Officejet Enterprise
Color Flow MFP X585z
többfunkciós nyomtató

Termékszám

B5L04A

B5L05A

B5L06A

Analóg fax

Opcionális

Igen

Igen

Automatikus kétoldalas nyomtatás

Igen

Igen

Igen

50 lapos többfunkciós 1. tálca

Igen

Igen

Igen

500 lapos 2. tálca

Igen

Igen

Igen

500 lapos 3. tálca

Opcionális

Opcionális

Opcionális

Termékállvány szekrénnyel

Opcionális

Opcionális

Opcionális

ENERGY STAR® minősítés

Igen

Igen

Igen

320 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági
merevlemez

Igen

Igen

Igen

Flow MFP képességek (például: fizikai
billentyűzet, HP Every Page pontos adagolás,
nagy kapacitású beolvasó, OCR)

Nem áll rendelkezésre

Nem áll rendelkezésre

Igen

fekete-fehér/színes (A4)

fekete-fehér/színes (A4)

fekete-fehér/színes (A4)

fekete-fehér/színes (A4)

fekete-fehér/színes kétoldalas (A4)

fekete-fehér/színes
kétoldalas (A4)

fekete-fehér/színes
kétoldalas (A4)

fekete-fehér/színes
kétoldalas (A4)

fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat)

fekete-fehér/színes (A4,
általános irodai/vázlat)

fekete-fehér/színes (A4,
általános irodai/vázlat)

fekete-fehér/színes (A4,
általános irodai/vázlat)

A doboz tartalma

HP Officejet Enterprise Color X585dn
többfunkciós nyomtató (B5L04A)
HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn;
Induló HP OfficeJet fekete, ciánkék, sárga és
bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal,
színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési
útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és
elektronikus dokumentáció CD-ROM-on;
Tápkábel

HP Officejet Enterprise Color X585f
többfunkciós nyomtató (B5L05A)
HP Officejet Enterprise Color MFP X585f;
Induló HP OfficeJet fekete, ciánkék, sárga és
bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal,
színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési
útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és
elektronikus dokumentáció CD-ROM-on;
Tápkábel; Fax, faxkábel

HP Officejet Enterprise Color Flow MFP
X585z többfunkciós nyomtató (B5L06A)
HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z;
Induló HP OfficeJet fekete, ciánkék, sárga és
bíbor nyomtatópatronok (fekete: ~7800 oldal,
színes: ~3400 oldal); Hardvertelepítési
útmutató; Jótállási jegy; Szoftver és
elektronikus dokumentáció CD-ROM-on;
Tápkábel; Fax, faxkábel

Kiegészítők, kellékek és támogatás
Tartozékok

A7W13A HP LaserJet billentyűzetfedő csomag - dán/svájci francia/svájci német
B5L07A HP Officejet vállalati 500 lapos adagolótálca
B5L08A HP Officejet vállalati nyomtatószekrény és -állvány
B5L09A HP Officejet vállalati tintagyűjtő egység
CC487A HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500
L2718A HP 100 ADF görgő-cserekészlet

Csatlakoztatás

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver*
J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő*

Kellékek

D8J07A HP 980 ciánkék eredeti tintapatron 6600 oldal
D8J08A HP 980 bíbor eredeti tintapatron 6600 oldal
D8J09A HP 980 sárga eredeti tintapatron 6600 oldal
D8J10A HP 980 fekete eredeti tintapatron 10 000 oldal

Támogatás és szerviz

U1PB9E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
U1PC0E – HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
U1PC1E – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
U1PC2E – HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás
U1PE0PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató
hardvertámogatás
U1PE1PE – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató
hardvertámogatás
U1PE2PE – HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color Officejet X585 többfunkciós nyomtató hardvertámogatás.
U1PC2E és U1PE2PE – tájékozódjon az országos szintű elérhetőségről.

*A HP Jetdirect 2700w és HP Jetdirect 2800w kiegészítő nem telepíthető egyszerre.

Műszaki adatok
Típus

HP Officejet Enterprise Color X585dn
többfunkciós nyomtató

HP Officejet Enterprise Color X585f
többfunkciós nyomtató

HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z
többfunkciós nyomtató

Termékszám

B5L04A

B5L05A

B5L06A

Nyomtatási technológia

HP PageWide technológia pigmentált festékekkel

Kezelőpanel

20,3 cm-es színes grafikus kijelző (CGD)
érintőképernyővel; forgatható (állítható
dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb
(gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy
sebességű USB 2.0-port; Hardverintegrációs zseb

20,3 cm-es színes grafikus kijelző (CGD)
érintőképernyővel; forgatható (állítható
dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb
(gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy
sebességű USB 2.0-port; Hardverintegrációs zseb

20,3 cm-es színes grafikus kijelző (CGD)
érintőképernyővel; forgatható (állítható
dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb
(gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy
sebességű USB 2.0-port; Hardverintegrációs zseb;
Kibővített billentyűzet

Betűtípusok és
betűtípuskészletek

HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűtípus, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűtípus (beépített euró
szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók
által gyártott flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el

Processzorsebesség

796 MHz

memória

1792 MB (rendszermemória)

Nyomtatási sebesség

Akár 42 oldal percenként ISO fekete-fehér/színes (A4); Legfeljebb 22 kép percenként fekete-fehér/színes kétoldalas (A4); Akár 70 oldal percenként fekete-fehér/színes (A4,
általános irodai/vázlat); Legfeljebb 38 kép percenként fekete-fehér/színes (A4, általános irodai/vázlat)
Az ISO nyomtatás sebességének mérése az ISO/IEC 24734 alapján történt, az ISO tesztdokumentumok első oldalának vagy első sorozatának kihagyásával. Részletek:
http://www.hp.com/go/printerclaims

Első nyomat elkészülésének ideje

Akár 8 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 8 mp alatt színes (A4, kész)

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus (alapkiépítésben)

Havi terhelhetőség

Akár 80 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 2000–6000

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm; Maximális nyomtatási terület: 201,6 x 347,1 mm

Nyomtatási felbontás

Akár 1200 x 1200 optimalizált dpi (számítógépről, HP ColorLok papírra, HP Premium Inkjet matt prezentációs papírra és HP Inkjet matt brosúrapapírra való nyomtatás
esetén, 600 x 600 bemeneti dpi mellett Fekete; Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi (számítógépről, HP Advanced fotópapírokra való nyomtatás esetén, 600 x 600 bemeneti
dpi mellett színes

Nyomtatónyelvek

HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomtatás (v 1.4)

Automatikus
dokumentumbehúzás képessége

Szabványos, 50 lapos

Másolási sebesség

Akár 44 másolat/perc ISO fekete-fehér, Akár 44 másolat/perc ISO színes

Másoló beállításai

Kétoldalas másolás, méretezhetőség, képbeállítások (sötétség, kontraszt, háttér javítása, élesség), N-up, N- vagy Z-rendelés, tartalom tájolása, szétválogatás, füzet,
igazolvány beolvasása, feladat létrehozása, széltől szélig, feladattárolás; Maximális példányszám: Legfeljebb 9999 másolat: Másolási felbontás: Legfeljebb 600 x 600 dpi
(síkágyas), 300 x 600 dpi (ADF)

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa: Síkágyas, ADF; Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz); Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai
beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi

Lapolvasási sebesség

Akár 41 oldal/perc nyomtatási sebesség
(fekete-fehér); akár 41 oldal/perc nyomtatási
sebesség (színes); kétoldalas: Akár 16 kép
percenként (fekete-fehér), akár 16 kép percenként
(színes)

Akár 41 oldal/perc nyomtatási sebesség
(fekete-fehér); akár 41 oldal/perc nyomtatási
sebesség (színes); kétoldalas: Akár 16 kép
percenként (fekete-fehér), akár 16 kép percenként
(színes)

Akár 61 oldal/perc nyomtatási sebesség
(fekete-fehér); akár 59 oldal/perc nyomtatási
sebesség (színes); kétoldalas: Akár 83 kép
percenként (fekete-fehér), akár 62 kép percenként
(színes)

Beolvasás fájlformátuma

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, szöveg (OCR),
Unicode szöveg (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF
(OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV
(OCR)

Olvasható terület

Síkágyas: Maximális papírméret: 216 x 356 mm
Beolvasási terület (lapadagoló): Minimális papírméret: 68,6 x 147,3 mm; Maximális papírméret: 216 x 356 mm

A lapolvasó speciális funkciói

Szöveg/kép
optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kim
eneti minőség beállítása;Választható beolvasási
felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus
színészlelés;Szélek törlése;Feladatértesítés;Üres
oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások

Szöveg/kép
optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kim
eneti minőség beállítása;Választható beolvasási
felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus
színészlelés;Szélek törlése;Feladatértesítés;Üres
oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások

Szöveg/kép optimalizálása; Képbeállítás; Feladat
létrehozása; Kimeneti minőség beállítása; 75–600
dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus
színfelismerés; Széltörlés; Automatikus
színárnyalat; Automatikus feladatértesítés; Üres
oldalak kiszűrése; Automatikus tájolás;
Automatikus oldalkörülvágás; HP gyorsbeállítások;
Beolvasás az OCR szolgáltatásba, beolvasás a
SharePoint-szolgáltatásba

Digitális küldés

Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés
hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra;
Küldés FTP-re; Küldés internetes faxra; Helyi
címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül

Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés
hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra;
Küldés FTP-re; Küldés internetes faxra; Helyi
címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül

Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés
hálózati mappába; Mentés a
SharePoint-szolgáltatásba; Mentés
USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés internetes
faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton
keresztül

Fax

Opcionális

33,6 kbit/s

33,6 kbit/s

Alapvető csatlakozók

2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy
sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet
10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1
Hardverintegrációs zseb (Hardware Integration
Pocket, HIP); 2 belső USB gazdaport

2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy
sebességű USB 2.0-eszköz; 1 gigabites Ethernet
10/100/1000T hálózati port; 1 külső interfész; 1
hardverintegrációs zseb; 2 belső USB-gazdaport; 1
faxmodemport

2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy
sebességű USB 2.0-eszköz; 1 gigabites Ethernet
10/100/1000T hálózati port; 1 külső interfész; 1
hardverintegrációs zseb; 2 belső USB-gazdaport; 1
faxmodemport

Vezeték nélküli

Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, Apple AirPrint™, mobilalkalmazások, opcionális érintéssel indítható nyomtatás, opcionális vezeték nélküli közvetlen nyomtatás

Minimális
rendszerkövetelmények

Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012
(64 bites); Windows XP (SP2+); CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat; 200 MB
szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; CD-ROM- vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0)
vagy hálózati kapcsolat; 1 GB szabad merevlemez-terület

Kompatibilis operációs
rendszerek

Windows XP (SP3 vagy újabb) (32 bites és 64 bites); Windows Vista (32 és 64 bites); Windows 7 (32 bites és 64 bites); Windows 8 (32 bites és 64 bites); Windows Server
2003 (SP2 vagy újabb) (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 (32 bites és 64 bites); Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); Mac OS X
v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356; Android; Citrix® és
Windows terminálszolgáltatások (http://www.hp.com/go/upd); HP ePrint szoftver-illesztőprogram http://www.hp.com/go/eprintsoftware; Linux (http://www.hplip.net);
Novell (http://www.novell.com/iprint); SAP eszköztípusok http://www.hp.com/go/sap/drivers; SAP nyomtatás http://www.hp.com/go/sap/print); UNIX
http://www.hp.com/go/unix; UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software; Unix modell-parancsfájlok http://www.hp.com/go/unixmodelscripts

Szabványos, 50 lapos

Szabványos, 100 lapos

Típus

HP Officejet Enterprise Color X585dn
többfunkciós nyomtató

HP Officejet Enterprise Color X585f
többfunkciós nyomtató

HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z
többfunkciós nyomtató

Termékszám

B5L04A

B5L05A

B5L06A

Támogatott hálózati protokollok

IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal;
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print

Mellékelt szoftverek

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

Bemeneti kapacitás

1. tálca: lap: 50; boríték: 7; kártya: 25; fotó: 25; címke: 25
2. tálca: lap: 500; boríték: 30; kártya: 100; fotó: 100; címke: 100
3. tálca: lap: 500; kártya: 100; fotó: 100; címke: 100
Maximum: Akár 1050 lap
1. tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálca: 102 x 210 – 216 x 297 mm; Opcionális 500 lapos 3. tálca: 102 x 210 – 216 x 356 mm

Papír tömege

1. tálca: 60–120 g/m² (normál papír); 125–300 g/m² (fénykép); 75–90 g/m² (boríték); 120–180 g/m² (brosúra); 163–200 g/m² (kártya). 2. tálca: 60–120 g/m² (normál
papír); 125–250 g/m² (fénykép); 75–90 g/m² (boríték); 120–180 g/m² (brosúra); 163–200 g/m² (kártya). 3. tálca: 60–120 g/m² (normál papír); 125–250 g/m² (fénykép);
120–180 g/m² (brosúra); 163–200 g/m² (karton)

Papírméret

1. tálca: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; borítékok (B5; C5; C6; DL); 2. tálca: A4; A5; B5 (JIS); borítékok (DL; B5; C5); 3. tálca: A4; A5; B5 (JIS)
Automatikus lapadagoló: A4; B4; B5; Legfeljebb 216 x 356 mm

Kimeneti kapacitás

Akár 300 lap, Legfeljebb 35 boríték, Maximum: Akár 300 lap

Médiatípusok

Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extranehéz, előlyukasztott, újrahasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír), fotópapír (fényezett,
fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír), borítékok, címkék, kártyák, speciális papírok (fényes prospektuspapír, matt prospektuspapír, háromba hajtott
prospektuspapír, üdvözlőkártyák, egyéb tintasugaras speciális papír)

Nyomtató kezelése

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Biztonságkezelés

Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat:
IPSec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS),
SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak
a használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs zseb a biztonsági
megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP Imaging and Printing Security Center megoldással

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

533 x 546 x 574 mm

533 x 546 x 574 mm

533 x 546 x 574 mm

Csomag mérete (sz x h x m)

709 x 638 x 742 mm

709 x 638 x 742 mm

709 x 638 x 742 mm

Nyomtató tömege

36,3 kg

36,3 kg

36,3 kg

Csomag súlya

45 kg

45 kg

45 kg

Működési környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C, Nedvesség: 20–60% relatív páratartalom

adattárolás

Hőmérséklet: Első elindítás előtt (nem tisztított állapot): –40–60 °C; Első elindítás után (tisztított állapot): 0–60 °C. Ha a nyomtató tárolása a meghatározott legalacsonyabb
működési hőmérséklet alatt történik, akkor hagyni kell, hogy az egység hőmérséklete fokozatosan elérje a meghatározott működési hőmérsékletet (a HP javasolja, hogy
használat előtt 24 óráig hagyja a készüléket az előírt működési hőmérsékleten felmelegedni)., Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom

Hang

Zajkibocsátás: 6,7 B(A); Hangnyomás-kibocsátás

Áramellátás

Követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Fogyasztás: 67 watt (nyomtatás), 34 watt (készenlét), 9 watt (alvó állapot), 0,35 watt (kézi kikapcsolás), 0,35 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 1,7 watt
(automatikus kikapcsolás/bekapcsolás LAN-on keresztül, az alapértelmezett szállítási konfigurációban le van tiltva); Jellemző energiafogyasztás 2,8 kWh/hét (Energy Star);
1,9 kWh/hét (Blue Angel)

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

Garancia

Egyéves, egy munkanapon belüli helyszíni korlátozott jótállás. A jótállás az adott ország jogszabályaitól függően változhat. Látogasson el a hp.com/support címre, és
ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul (a 2013. decemberi állapotoknak megfelelően), és a legfeljebb 3000 eurós áron kapható színes
lézernyomtatókat foglalja magában az IDC által 2013 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján, továbbá a HP leggyorsabb színes módban végzett belső tesztelésén alapul (az ISO 24734 tesztdokumentumok
a minta 4 oldalas kategóriateszt-fájljából lettek nyomtatva). További információ: http://www.hp.com/go/printerspeeds.
2 Az oldalankénti költség a legfeljebb 3000 eurós áron kapható többfunkciós színes lézerkészülékek többségén alapul a 2013. decemberi állapotnak megfelelően, az IDC által 2013 Q3 negyedévére vonatkozóan
kimutatott piaci részesedés alapján. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett módban végzett folyamatos nyomtatáson alapul. A lézernyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók
legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. További részletekért lásd: hp.com/go/officejet. Az oldalankénti költség a HP 980 tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán alapul. További
információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 A faxolási funkció kizárólag a HP Officejet Enterprise Color MFP Flow X585z és a HP Officejet Enterprise Color MFP X585f készülékeken érhető el.
4 A nyomatok tartósságára vonatkozó adatok a Wilhelm Imaging Research, Inc. vagy a HP Image Permanence Lab vizsgálatain alapszanak. További információ: http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióihoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a http://www.hp.com/go/webjetadmin.
6 A vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz opcionális modul megvásárlása szükséges. Nyomtatás előtt a mobileszközt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással kompatibilis többfunkciós készülék
WiFi-hálózatához kell csatlakoztatni. A mobileszköztől függően szükség lehet egy alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék
hozzáférési pontjától mért távolság. Részletek: http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
7 Az érintéssel indítható nyomtatás használatához opcionális modul megvásárlása szükséges. A mobileszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök
listáját lásd: http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 A lapkapacitás a HP 980 fekete eredeti tintapatronnal végzett nyomtatáson alapul.
9 Opcionális papírtálca megvásárlása szükséges.
10 A HP EveryPage és az integrált billentyűzet kizárólag a HP OfficeJet Enterprise Color Flow MFP M585z készüléken érhető el.
11 Az egyetlen műveletben történő kétoldalas beolvasás kizárólag a HP Officejet Enterprise Color Flow MFP M585z készüléken érhető el.
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