
HP LaserJet Enterprise flowM830
többfunkciósnyomtató-sorozat

Ideális a felhasználók közötti kapcsolat megteremtéséhez és az
üzleti munkamenetek felgyorsításához. A kategóriavezető MFP
fejlett képességeivel a csapatok késedelem nélkül oszthatják meg a
dokumentumokat. Egyszerűen nyomtathat nagy munkákat
professzionális végső simításokkal számos különböző papírméretre,
akár A3 méretig.

1 A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás az alapfelszereltség része a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (kis hatótávolságú kommunikációval és vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal) D7P68A nyomtató esetében, illetve opcióként érhető el a HP
LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy a mobileszközhöz alkalmazás vagy illesztőprogram szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. Részletekért
lásd: hp.com/go/wirelessprinting.
2 Az érintéssel indítható nyomtatási képesség az alapfelszereltség része a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (kis hatótávolságú kommunikációval és vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal) D7P68A nyomtatóban, és opcióként érhető el a HP
LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A nyomtatóhoz. A mobileszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: hp.com/go/mobileprinting.
3 A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető a hp.com/go/upd webhelyről.
4 A papírkezelési beállítások a vásárlás idején kiválasztott kimeneti konfigurációtól függenek.
5 Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat egy HP webkompatibilis nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott dokumentum- és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek a
megtekintéséhez látogasson el a hpconnected.com webhelyre). A mobileszközöknek rendelkeznie kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Szükség lehet vezeték nélküli hozzáférési pontra. Külön igénybe vett adatkapcsolati vagy használati
díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére.
6 Az OS X® Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatását
támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad,
az iPhone és az iPod touch név az Apple® Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AirPrint™ és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.
7 A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a hp.com/go/webjetadmin webhelyről.
8 A HP Imaging and Printing Security Center külön vásárolható meg.

Biztosíthatja amunkacsoportoknak a
szükséges sebességet.
● A részlegek így magabiztosan olvashatnak be
dokumentumokat. A HP EveryPage azonnal észlel
minden lehetséges hibát és kihagyott oldalt.

● A beolvasott dokumentumok egyszerűen kereshetők és
kérhetők le. A beépített optikai karakterfelismerő
szoftverrel egyszerűen kereshet a beolvasott fájlokban.

● Dokumentumait egyetlen lépésben beolvashatja és
elküldheti a Microsoft® SharePoint® szolgáltatásba.

● Egyszerűség mindenek felett – az egyetlen, egységes
illesztőprogram révén mindenki számára egyszerűvé
teheti a nyomtatást3.

Tartsa lendületben vállalkozását.
● Költségeket csökkentő kétoldalas műveletek: a
kétoldalas, egyszeri lapáthaladásos beolvasással
gyorsabban rögzítheti a dokumentumokat.

● A hatékonyság egyszerűen elérhető: intuitív, színes
érintőképernyővel és a fájlinformációk megadását
lehetővé tevő kihúzható billentyűzet segítségével
nyomtathat, olvashat be, másolhat és faxolhat.

● Végső simítások – olyan eszközöket biztosíthat a
felhasználóknak, amelyekkel gyorsabban és
kényelmesebben rendszerezhetik dokumentumaikat.
Tűzhet, kötegelhet, hajthat és lyukaszthat az MFP
beépített kidolgozási lehetőségeivel4.

● Nem kell várakoznia – az azonnal aktiválódó
technológiával egyből nyomtathat.

Amobil nyomtatással nagyobb
hatékonyságra tehet szert.
● A felhasználóknak egyszerű, közvetlen hozzáférést
biztosíthat az MFP készülékhez a vezeték nélküli
közvetlen nyomtatással1.

● A kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) révén a mobil
nyomtatás egy érintésnyire kerül Önhöz: kényelmesen,
egyetlen érintéssel indíthat nyomtatást
mobileszközökről2.

● Engedélyezheti a felhasználók számára, hogy bármikor
és szinte bárhonnan nyomtathassanak – okostelefonról,
táblagépről és számítógépről a HP ePrint
használatával5.

● Egyszerű nyomtatás Apple® módra – az Apple Airprint™
segítségével a felhasználók iPad®, iPhone® vagy iPod
touch® készülékekről vezeték nélkül nyomtathatnak6.

Egyszeri befektetéssel egyszerű
bővíthetőségre és hatékony felügyeletre
tehet szert.
● Bővítse lehetőségeit: egyszerűen frissítheti a firmware-t
a legújabb funkciókkal és integrálhatja a jövő
megoldásait.

● Növelheti üzleti hatékonyságát: az iparági vezető HP
Web Jetadmin segítségével központilag felügyelheti és
vezérelheti a nyomtatókat7.

● Flottaszintű házirendeket alkalmazhat, így a HP Imaging
and Printing Center segítségével biztosíthatja az összes
HP eszköz védelmét8.

● A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
használatával teljes biztonságban tudhatja az MFP
készülékre küldött bizalmas adatokat.



Terméknézetek
A HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z a tűző/gyűjtő kiegészítővel:
1. 200 lapos automatikus dokumentumadagoló, kétoldalas
dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP
EveryPage az összetapadt lapok ultrahangos észleléséhez
2. Intuitív, 20,3 cm-es (8 hüvelykes) forgatható, színes érintőképernyős
kezelőpanel FutureSmart firmware-rel és beolvasási előnézettel
3. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
4. Hardverintegrációs zseb a megoldásintegrációhoz NFC/vezeték
nélküli modulok esetén, a vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz,
kiválasztás nyomtatás
5. Könnyen hozzáférhető USB-port
6. A síküveges lapolvasó akár A3 (11 x 17 hüvelyk) méretű lap
kezelésére is képes
7. Kihúzható billentyűzet
8. 100 lapos, többfunkciós 1. tálca a nehéz egyéni hordozók
kezelésére, legfeljebb 199 g/m² (53 fontos) bankpostapapírig
9. Az elülső ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP All-in-One
tonerkazettához
10. A bal oldali ajtó hozzáférést biztosít a beégetőműhöz és a
kétoldalas nyomtatási egységhez
11. Tűző/gyűjtő kimeneti kiegészítő
12. A jobb oldali ajtók hozzáférést biztosítanak az elakadt papírokhoz
13. A két 500 lapos adagolótálca akár A3 (11 x 17 hüvelyk) méretű
hordozók támogatására képes
14. A 3500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca támogatja az A4/letter
méretű hordozókat
15. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
16. I/O-portok

A sorozat gyors áttekintése

HP LaserJet Enterprise flowM830z többfunkciós nyomtató
● nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, faxolás
● nyomtatási/másolási sebesség: akár 56 fekete-fehér oldal percenként
● akár 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
● 800 MHz-es processzor
● 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port
● 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport
● 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz
● 1 hardverintegrációs zseb
● 1,5 GB RAM
● HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (320 GB)
● 100 lapos többfunkciós tálca
● 2 db 500 lapos adagolótálca
● 3500 lapos nagy kapacitású tálca
● 200 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF)

HP LaserJet Enterprise flowM830z NFC/Vezeték nélküli közvetlen
szolgáltatással rendelkező többfunkciós nyomtató
● Mint a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z a következőkkel:
● Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) és vezeték nélküli közvetlen nyomtatási
modul.



Ajánlott kiegészítők

CZ994A
HP LaserJet tűző/gyűjtő
A HP LaserJet tűző/gyűjtő
automatikus tűzéssel és
összekötéssel növeli a hatékonyságot
és a kimeneti kapacitást.

CZ996A
HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4
lyukasztó
A HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4
lyukasztó automatikus tűzéssel és
összekötéssel növeli a hatékonyságot
és a kimeneti kapacitást.

CZ285A
HP LaserJet füzetkészítő/finiser
A HP LaserJet füzetkészítő/finiserrel
házon belül készíthet összetettebb
dokumentumokat, így nem kell időt
és pénzt fordítania külső
szolgáltatásokra.

C8091A
HP tűzőpatron-utántöltő
(5000 tűző) tűző/gyűjtő
kiegészítőkhöz
A HP tűzőkapocs-utántöltővel többet
kap a pénzéért, és nem kell aggódnia
a gyakori csere miatt. Minden
utántöltő 5000 tűzőkapcsot
tartalmaz.

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 
megtalálhatók.

Rendelési adatok

HP LaserJet Enterprise flowM830z többfunkciós nyomtató (CF367A)
HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; HP fekete LaserJet tonerkazetta (~40 000 oldal);
kihúzható billentyűzet; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; Első lépések
útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy; tápkábel; faxkábel; 2 db 500 lapos tálca; 1 db 3500
lapos nagy kapacitású tálca; beépített fax; választható kimeneti papírkezelő eszköz. A nyomtatót
a három papírkimeneti kiegészítő egyikével kell megrendelni.

HP LaserJet Enterprise flowM830z NFC/Vezeték nélküli közvetlen szolgáltatással
rendelkező többfunkciós nyomtató (D7P68A)
HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z (kis hatótávolságú kommunikációval és vezeték nélküli
közvetlen kapcsolattal); Kis hatótávolságú kommunikációs (NFC) modul; HP fekete LaserJet
tonerkazetta (~40 000 oldal); kihúzható billentyűzet; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a
CD-ROM-on; Első lépések útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy; tápkábel; faxkábel; 2 db
500 lapos tálca; 1 db 3500 lapos nagy kapacitású tálca; beépített fax; választható kimeneti
papírkezelő eszköz. A nyomtatót a három papírkimeneti kiegészítő egyikével kell megrendelni.

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok
CZ994A HP LaserJet tűző/gyűjtő
CZ996A HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4 lyukasztó
CZ285A HP LaserJet füzetkészítő/finiser
C8091A HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő

kiegészítőkhöz
A7W13A HP LaserJet billentyűzetfedő csomag - dán/svájci

francia/svájci német
CC383A HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta füzetkészítő

finiserhez

Csatlakoztatás
J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli

nyomtatószerver
J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen

kiegészítő

Kellékek
C1P70A HP LaserJet ADF görgő-cserekészlet
C2H57A HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit
CF325X HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner

Cartridge
Átlagos nyomtatási kapacitás: 40 000 szabványos
oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC

19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás
esetén.

Szerviz és támogatás
U8C80E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M830
MFP hardvertámogatás
U8C83E – HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M830 MFP
hardvertámogatás
U8C81E – HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M830
MFP hardvertámogatás
U8C82E – HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M830
MFP hardvertámogatás
U8D04PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon
belüli LaserJet M830 MFP hardvertámogatás
U8D05PE – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon
belüli LaserJet M830 MFP hardvertámogatás
U8D06PE – HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5
LaserJet M830 MFP 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 56 oldal percenként
A3 fekete: Akár 28 oldal percenként
Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő, fekete (A4): Akár 9,5 mp alatt
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 1,5 GB

Merevlemez Szabványos, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárkapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás; Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájltörlés – ideiglenes feladatfájlok,
biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törlés – lemez)

Nyomtatás Minőség HP FastRes 1200 (1200 x 1200 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi minőség), HP Resolution Enhancement technológia, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Felbontás Fekete: Max. 1200 x 1200 dpi
Nyomtatónyelvek HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.4)
Betűtípusok/betűkészletek HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűtípus; HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető 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 betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.

Kihasználtság (havi, A4) Akár 300 000 oldal
Javasolt havi lapkapacitás 15 000–50 000
Nyomtatási margók (mm) Felső: 2,0 mm. Bal: 2,0 mm. Jobb: 2,0 mm. Alsó: 2,0 mm

Fax Igen
Modem átviteli sebessége 33,6 kbit/s
Kompatibilitás távközlési
szabványokkal

Fax telekom: ES 203 021; R&TTE 1999/5/EC jelű direktíva (II. kieg.) szerinti CE jelöléssel (Európa); FCC Part 68; egyéb telekommunikációs megfelelések az egyes országok előírásai
szerint

Faxmemória Max. 500 oldal
Modem 33,6 kbit/s
Fax felbontás Alapkiépítésben: 200 x 100 dpi. Finom: 200 x 200 dpi, 256 szürkeárnyalat. Nagyon finom: 300 x 300 dpi, 256 szürkeárnyalat. Fotó: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi csak a fogadott faxok

esetén)
Gyorstárcsázás Legfeljebb 100 szám

Digitális küldés Fájlformátumok Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Beolvasás a
könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR),
CSV (OCR); Nyomtatás a könnyen hozzáférhető USB-portról: PDF, PS, Nyomtatáskész fájlok (.prn, .pcl, .cht)

Jellemzők Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN faxra; Küldés internetes
faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül. Opcionális: Opcionális a HP digitális küldés szoftverrel (HP Digital Sending Software, HP DSS); Küldés mappába; Küldés
munkafolyamatba; Küldés nyomtatóra; Hitelesítés; Digitális fax (küldés helyi hálózatra, internetre); OCR; Helyi címjegyzék

Beolvasás Beolvasási sebesség (A4) Percenként akár 70 oldal (fekete-fehér), percenként akár 68 oldal (színes)
Kétoldalas beolvasás sebessége (A4) Percenként akár 85 kép (fekete-fehér), percenként akár 63 kép (színes)
Típus Síkágyas, ADF. Színes beolvasás:Igen
Beolvasási felbontás Optikai: Legfeljebb 600 dpi
Színmélység 24 bites
Szürkeárnyalati szintek 256
Olvasható terület Minimális papírméret: Nincs alsó határ. Legnagyobb hordozóméret: 297 x 432 mm
Beolvasási terület (lapadagoló) Minimális papírméret: 68 x 127 mm. Maximális papírméret: 297 x 432 mm (akár 1219 mmméretű transzparens)

Másolás Másolási sebesség A4 (fekete): Akár 56 másolat/perc
Másolási felbontás Max. 600 x 600 dpi
Több másolat Max. 999 példány
Kicsinyítés/nagyítás 25–400%

Médiakezelés Bemenet: Kapacitás Súly Méret
1. tálca lap: 100; boríték: 100; címke: 100 60–220 g/m² A3; A4; A5; RA3; B4; B5; üdvözlőlapok (JIS kétoldalas);

borítékok (DL, C5, B5)
2, 3. tálca lap: 500; címke: kis mennyiség 60–199 g/m² A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 mm-től 297 x 431,8 mm-ig
4, 5. tálca Nagy kapacitású adagoló, 4. tálca: lap: 1500 (csak A4), 5.

tálca: lap: 2000 (csak A4)
Nagy kapacitású bemenet: 60–199 g/m² Nagy kapacitású bemenet: A4; 210 x 297 mm

Automatikus lapadagoló lap: 200 45–199 g/m² Rövid oldalas adagoló: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6
(JIS), banki csekkek; Hosszú oldalas adagoló: A4, A5, B5
(JIS)

Kimenet: Lap: Akár 3000 lap (opcionális tűző/gyűjtő vagy tűző/gyűjtő lyukasztóval vagy tűző/gyűjtő füzetkészítővel). Boríték: Legfeljebb
50 boríték. Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap

Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben)

Médiatípusok Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), címkék, karton, fóliák

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: CF367A: 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;D7P68A: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; NFC/vezeték nélküli; 1 külső interfész; 2 belső
USB-gazdaport;

Kompatibilis operációs rendszerek Windows 8 (32 bites és 64 bites); Windows 7 SP1 vagy újabb (32 bites és 64 bites); Windows Vista (32 bites és 64 bites); Windows XP SP3 (64 bites); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32 és 64
bites); Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); (A Microsoft IPv6 kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista
rendszert); Windows 2003 SP2 (64 bites); Windows Server 2003 SP2+; Windows terminálszolgáltatások; Windows 2000; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 vagy újabb; RED HAT Linux 7.x vagy újabb; Solaris® 2.5
vagy újabb (csak SPARC rendszerek); SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. hp.com/support/ljflowMFPM830; hp.com/go/hpsc;
hp.com/support

Kompatibilis hálózati operációs rendszerek Windows 8 (32 bites és 64 bites); Windows 7 SP1 vagy újabb (32 bites és 64 bites); Windows Vista (32 bites és 64 bites); Windows XP SP3 (64 bites); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32 és 64
bites); Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bites); Windows Server 2012 (64 bites); (A Microsoft IPv6 kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista
rendszert); Windows 2003 SP2 (64 bites); Windows Server 2003 SP2+; Windows terminálszolgáltatások; Windows 2000; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 vagy újabb; RED HAT Linux 7.x vagy újabb; Solaris® 2.5
vagy újabb (csak SPARC® rendszereken); SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion

Minimális rendszerkövetelmények Windows 8, Windows 7 SP1+; Windows Vista; 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 a microsoft.com
webhelyen találja. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM vagy 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 telepítő

Vezérlőpult 20,3 cm-es színes LCD képernyő kapacitív érintőképernyővel; forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB;
Hardverintegrációs zseb

Áramellátás Követelmények: Bemenő feszültség: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 5,5 A. Fogyasztás: 1030 watt (nyomtatás közben), 60 watt (készenlétben), 6,0 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás:
5,0 kWh/hét. A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Ne módosítsa az üzemi feszültségeket! Ezzel károsítja a nyomtatót, és a termékgarancia is érvényét veszti. Egyes értékek változhatnak, a
legfrissebb információkért tekintse meg a hp.com/support webhelyet.

Méretek (sz x mé x ma) Kicsomagolva: 1650 x 715 x 1100 mm; Csomagolva: 856 x 838 x 1561 mm

Súly Kicsomagolva: 204 kg (tűző-lyukasztóval), 223 kg (füzetkészítővel); Csomagolva: CF367A: 155,9 kg;D7P68A: 156,5 kg;
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 (a
Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával), titkosított e-mail, biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs
zseb a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP Imaging & Printing Security Center megoldásával

Működési környezet Működési hőmérséklet: 10–32,5ºC . Javasolt működési hőmérséklet: 10–32,5ºC . Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom . Javasolt működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom . Tárolási hőmérséklet:
0–40ºC . Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom

Hang Leadott hangerő értékei:7,5 B(A); Kisugárzott hangnyomás:58 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 55024:1998 +A1 +A2; EMC irányelv: 2004/108/EK; CE emblémával (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes
országok előírásai szerint. Rendelkező szabványok: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 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 (Europe); 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
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