Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet
M9040/M9050 series

Αυξήστε την παραγωγικότητα και βελτιώστε την απόδοση με γρήγορη εκτύπωση και
αντιγραφή Α3. Εξοικονομήστε χρόνο και περατώστε αποδοτικότερα τις εργασίες του
γραφείου με λειτουργίες σάρωσης σε e-mail, ψηφιακής αποστολής και προαιρετικού
φαξ, με μια σειρά επιλογών χειρισμού χαρτιού και τελικής επεξεργασίας.

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
M9040

Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP LaserJet
M9050

Αυτές οι συσκευές MFP είναι μια εξαιρετική επιλογή για πολυάσχολα τμήματα σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είναι ιδανικά
για ομάδες εργασίας με 30 έως 50 χρήστες, που χρειάζονται εξαιρετικά γρήγορη και οικονομική εκτύπωση και αντιγραφή μεγάλου
όγκου με ψηφιακή αποστολή, σάρωση, προαιρετικό φαξ και επαγγελματική τελική επεξεργασία.
Απλοποιήστε τις καθημερινές εργασίες γραφείου και εξοικονομήστε χρόνο.
Ο νέος πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής παρέχει μια έξυπνη και σταθερή εμπειρία στο χρήστη σε όλη τη σειρά προϊόντων της ΗΡ.
Απολαύστε γρήγορη εκτύπωση και αντιγραφή με ταχύτητα έως 40 σελ/λεπτό (M9040 MFP1) και έως 50 σελ/λεπτό (M9050 MFP1).
Εξοικονομήστε χρόνο και ενσωματώστε έγγραφα στις ροές εργασιών με τις λειτουργίες σάρωσης σε e-mail και πρόσθετης ψηφιακής
αποστολής, για εύκολη μετατροπή εγγράφων από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή. Προσθέστε το εξάρτημα αναλογικού φαξ του HP
LaserJet MFP 3002 για να στέλνετε και να λαμβάνετε έγγραφα εύκολα.
Αυξήστε την παραγωγικότητα και βελτιώστε την απόδοση.
Δημιουργήστε περίπλοκα έγγραφα με πολλές επιλογές τελικής επεξεργασίας: θυρίδα 8 θέσεων για εύκολη ταξινόμηση/συρραφή,
στοιβακτής έως και 3000 φύλλων, συρραπτικό/στοιβακτής και πολυλειτουργικό εξάρτημα τελικής επεξεργασίας για τη δημιουργία
φυλλαδίων. Αποτυπώστε έγχρωμες εικόνες υψηλής ποιότητας γρήγορα σε ανάλυση 600x600 dpi με τον έγχρωμο σαρωτή δύο κεφαλών.
Ενισχύστε την παραγωγικότητα και εξοικονομήστε χαρτί με εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής όψεως. Επεκτείνετε τις δυνατότητες
του MFP προσθέτοντας προηγμένες λύσεις αποτύπωσης εγγράφων, κοστολόγησης εργασιών και ασφάλειας.
Βασιστείτε σε αυτά τα HP LaserJet MFP για μια σταθερά αξιόπιστη εμπειρία.
Απολαύστε τη σιγουριά που παρέχει η πασίγνωστη αξιοπιστία HP LaserJet. Επιτύχετε σταθερή εκτύπωση χωρίς προβλήματα με τα γνήσια
δοχεία γραφίτη HP LaserJet, με τεχνολογία έξυπνης εκτύπωσης. Δημιουργήστε έγγραφα εξαιρετικής εμφάνισης με ποιότητα εκτύπωσης
1200 dpi. Κάντε εύκολα τις παραγγελίες σας και διαχειριστείτε τα αναλώσιμά σας με το HP SureSupply3. Επιταχύνετε τις διαδικασίες
διαχείρισης με το λογισμικό HP Web Jetadmin για απομακρυσμένη διαμόρφωση και προληπτική διαχείριση στόλου. Απολαύστε
αξιόπιστη κοινή χρήση σε μεγάλες ομάδες εργασίας με τη δικτύωση HP Jetdirect.

Εκτυπώστε φωτογραφίες με ένα από τα τέσσερα διαθέσιμα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού
Η δυνατότητα φαξ είναι προαιρετική
Διατίθεται ξεχωριστά
3 Οι δυνατότητες και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply.
1
2

Η σειρά με μια ματιά

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9040
● Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως και 40 σελίδες ανά λεπτό
● ποιότητα εξόδου 1200
● ανάλυση σάρωσης 600x600dpi
● σκληρός δίσκος 80 GB
● μνήμη RAM 384 MB με δυνατότητα επέκτασης έως 512 RAM
● επεξεργαστής 533 MHz
● συνδεσιμότητα με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών μέσω κεντρικής θύρας USB
● θύρα LAN Gigabit
● βασική χωρητικότητα εισόδου 3100 φύλλων με δίσκο 100 φύλλων
διαφορετικών μεγεθών. 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων Δίσκος εισόδου 2000
φύλλων και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων
● Οι εικόνες του προϊόντος δείχνουν έναν εκτυπωτή με ένα από τα τέσσερα
διαθέσιμα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9050
● Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως 50 σελ/λεπτό
● ποιότητα εξόδου 1200
● ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
● σκληρός δίσκος 80 GB
● μνήμη RAM 384 MB με δυνατότητα επέκτασης έως 512 RAM
● επεξεργαστής 533 MHz
● συνδεσιμότητα με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών μέσω κεντρικής θύρας USB
● θύρα LAN Gigabit
● βασική χωρητικότητα εισόδου 3100 φύλλων με δίσκο 100 φύλλων
διαφορετικών μεγεθών. 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων Δίσκος εισόδου 2000
φύλλων και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 100 φύλλων
● Οι εικόνες του προϊόντος δείχνουν έναν εκτυπωτή με ένα από τα τέσσερα
διαθέσιμα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού

Συνιστώμενα αξεσουάρ

C8084A

C8085A

Μονάδα στοίβαξης HP LaserJet MFP Μονάδα στοίβαξης/συρραφής HP
3.000 φύλλων
LaserJet MFP 3.000 φύλλων

J3263G

J7934G

J7972G

C8088B

Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών
λειτουργιών HP LaserJet MFP

J8019A

C8091A

C8092A

Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP Κασέτα 5000 συρραπτικών HP

Q3701A

Server εκτύπωσης HP Jetdirect Server εκτύπωσης Fast Ethernet Κάρτα παράλληλης σύνδεσης Ασφαλής σκληρός δίσκος ΕΙΟ HP LaserJet MFP - Εξάρτημα
300x για Fast Ethernet
HP Jetdirect 620n
HP 1284B
υψηλής απόδοσης HP
αναλογικού φαξ 300

Q5693A

Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet
MFP

Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης
Περιβάλλον λειτουργίας
Πιστοποιήσεις

Εγγύηση

Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία
λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 15 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO
9296: ισχύς ήχου: LwAd7,5 B(A) (λειτουργία), 5,6 B(A) (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm58 dB(A) (ενεργοποιημένο), 39 dB (A) (ετοιμότητα)
CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class Α, ICES-003, Issue
4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 2004/108/EK και Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK και φέρει σήμανση CE αναλόγως. Πρότυπα κανονισμών:
Αργεντινή (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cULCAN/ CSA C22.2 No.60950-00), Κίνα (GB4943), Δημοκρατία της Τσεχίας
(CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Εσθονία (EEI-EN60950-IEC 60825-1), ΕΕ (σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ), Γερμανία (TUV- EN60950-IEC 60825-1),
Ουγγαρία (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Ιαπωνία (κανονισμός περί χαμηλών ραδιοσυχνοτήτων), Λιθουανία (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Μεξικό (NOM NYCENOM 019
SCFI), Πολωνία (σήμανση B - IEC 60950-IEC60825-1), Ρωσία (GOST- R50377), Σλοβακία (IEC 60950-IEC60825-1), Σλοβενία (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Νότια Αφρική
(IEC 60950-IEC60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 υποκεφάλαιο J για laser), Προϊόν Laser/LED Class 1
Εγγύηση με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ενός έτους

Πληροφορίες παραγγελίας

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9040 (CC394A)

HP LaserJet M9040 MFP, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, τεκμηρίωση
εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, δύο
βασικοί δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος τροφοδότησης 100 φύλλων
διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 2000 φύλλων, επιλογή συσκευής εξόδου
για χειρισμό χαρτιού, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως
(προεγκατεστημένο), ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect, αυτόματος
τροφοδότης εγγράφων (ADF). Ο εκτυπωτής πρέπει να παραγγελθεί με ένα από τα
τέσσερα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M9050 (CC395A)

HP LaserJet M9050 MFP, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη, τεκμηρίωση
εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη πίνακα ελέγχου, δύο
βασικοί δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος τροφοδότησης 100 φύλλων
διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 2000 φύλλων, επιλογή συσκευής εξόδου
για χειρισμό χαρτιού, εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψεως
(προεγκατεστημένο), ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect, αυτόματος
τροφοδότης εγγράφων (ADF). Ο εκτυπωτής πρέπει να παραγγελθεί με ένα από τα
τέσσερα εξαρτήματα εξόδου χαρτιού.

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Εξαρτήματα
C8084A
C8085A
C8088B
C8091A
C8092A
J7972G
J8019A
Q3701A
Q5693A

Μονάδα στοίβαξης HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων
Μονάδα στοίβαξης/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000
φύλλων
Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP
LaserJet MFP
Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP
Κασέτα 5000 συρραπτικών HP
Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B
Ασφαλής σκληρός δίσκος ΕΙΟ υψηλής απόδοσης HP
HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 300
Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP

Συνδεσιμότητα
J3263G
J7934G

Server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x για Fast Ethernet
Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Αναλώσιμα
C9153A
C8543X

Κιτ συντήρησης HP LaserJet 220V για το χρήστη
Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 43X LaserJet
Μέση απόδοση δοχείου 30.000 τυπικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19752.

Υπηρεσίες και υποστήριξη

H7700A/E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 ετών
U2019E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα
εντός 4 ωρών, 13x5, 3 ετών
UJ528E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 4 ετών
UJ568E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 5 ετών
U2020PE HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη
ημέρα, μετά την εγγύηση, 1 έτους
U2052PE HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη
ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, μετά την εγγύηση, 1 έτους
Η ΗΡ παρέχει επίσης τη λύση Managed Print Services: μια
κλιμακούμενη λύση που παρέχει τα πάντα, από συσκευές απεικόνισης
και εκτύπωσης μέχρι δοχεία γραφίτη, εγκατάσταση, διαχείριση,
συντήρηση και υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/printservices.
* Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις
εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Επεξεργαστής
Μνήµη
Εκτύπωση

Φαξ

Ψηφιακή αποστολή

Σάρωση

Αντιγραφή

Διαχείριση μέσων

Τύποι μέσων
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Βασικό λογισμικό

Πίνακας ελέγχου
Ισχύς
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Διαχείριση εκτυπωτή

Μονόχρωμη Laser
A4 μαύρο: M9040: Έως 40 σελ/λεπτό; M9050: Έως 50 σελ/λεπτό;
A3: Έως 28 σελ/λεπτό
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4): Κάτω από 9,5 δευτ.
Όλες οι εκτυπωμένες σελίδες προέρχονται από τον προεπιλεγμένο δίσκο του HP LaserJet 9040/9050mfp με δίσκο 4 υψηλής χωρητικότητας εισόδου (HCI).
533 MHz. Επεξεργαστής MIPS 20KC (Unity ASIC)
384 MB. Δυνατότητα επέκτασης στα 512 MB αντικαθιστώντας τη μνήμη 128 MB (υποδοχή DIMM 2) με 256 MB. Καμία διαθέσιμη ανοιχτή θύρα
Ποιότητα
Τεχνολογία αναβάθμισης ανάλυσης (REt)
Ανάλυση
Μαύρο: HP FastRes 1200 (ποιότητα 1.200 dpi), 600 x 600 dpi
Γλώσσες εκτυπωτή
HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v 1.3) με δυνατότητα μνήμης τουλάχιστον 128 MB, XHTML-Print v 0.95, HP
PJL (γλώσσα εργασίας εκτυπωτή), PML (γλώσσα διαχείρισης εκτυπωτή), 80 εσωτερικές κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType, διατίθενται επιπλέον λύσεις
γραμματοσειρών
Οικονομική εκτύπωση
Economode (εξοικονομεί γραφίτη), άμεση επιστροφή στη λειτουργία Power-safe μετά από κάθε εκτύπωση χάρη στην τεχνολογία Instant-on fuser (εξοικονομεί ενέργεια).
Βασική, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως και εκτύπωση N-up (εξοικονομεί χαρτί)
Γραμματοσειρές
80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP PCL και HP Postscript επιπέδου 3 Διατίθενται επιπλέον λύσεις γραμματοσειρών
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) Έως 300.000 σελίδες
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
15000 έως 50000
χαρτιού
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)
Άνω: 2,1 mm. Αριστερά: 3,2 mm. Δεξιά: 3,7 mm. Κάτω: 2,9 mm
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης
303,4 x 468 mm
Ταχύτητα μόντεμ
M9040: 33,6 Kbps (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ); M9050: 33,6 Kbps (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ);
Μνήμη φαξ
Ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο
Ανάλυση φαξ
Βασική: 300 x 300 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Ποιοτική: 200 x 200 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Εκαιρετικής λεπτομέρειας:
300 x 300 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ). Φωτογραφία: 200 x 100 dpi (με προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ)
Γρήγορη κλήση
Έως 100
Τύποι αρχείων
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Χαρακτηριστικά
Βασική: Σάρωση για e-mail, φάκελος στην επιφάνεια εργασίας, φάκελος δικτύου. Εκχώρηση διευθύνσεων LDAP. Έλεγχος ταυτότητας χρήστη: PIN, LDAP/ενεργός
κατάλογος με Kerberos. Προαιρετική: Αποστολή φαξ σε LAN, Internet φαξ, εκτυπωτής, εφαρμογή, FTP, ροή εργασίας, OCR, προηγμένες λύσεις ελέγχου ταυτότητας
χρήστη.
Τύπος
Επίπεδης επιφάνειας, ADF. Έγχρωμη σάρωση:Ναι
Ανάλυση σάρωσης
Οπτική: Έως 600 dpi. Ενισχυμένη: Έως 600 dpi
Βάθος bit
30 bit
Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκρίζου 256
Περιοχή σάρωσης
Μέγιστο μέγεθος μέσων: 297 x 432 mm
Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία Αριστερά: 4,2 (A4). Άνω: 4,2 (A4). Δεξιά: 4,2 (A4). Κάτω: 4,2 (A4)
Ταχύτητα αντιγραφής
M9040: Έως 40 αντ/λεπτό; M9050: Έως 50 αντ/λεπτό;
Ανάλυση αντιγραφής
Έως 600 x 600 dpi
Πολλά αντίγραφα
Έως 999
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
25 έως 400%
Είσοδος:
Χωρητικότητα
Βάρος
Μέγεθος
Δίσκος 1
φύλλα: 100, φάκελοι: 10
64 έως 216 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter,
legal, executive, ταμπλόιντ, JPostD, 98 x 191 έως 312
x 470 mm
Δίσκος 2
φύλλα: 500
64 έως 199 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (εκτός από
το δίσκο 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal,
executive, ταμπλόιντ, 148 x 210 έως 297 x 432 mm
Δίσκος 3
φύλλα: 500
64 έως 199 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (εκτός από
το δίσκο 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal,
executive, ταμπλόιντ, 148 x 210 έως 297 x 432 mm
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 1: 64 έως 216 g/m². A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5
(ADF)
Δίσκοι 2, 3 και 4: 64 έως 199 g/m²
(JIS), Executive, legal, letter, ταμπλόιντ
Έξοδος:
Φύλλα: Έως 1000 φύλλα με πολυλειτουργική μονάδα τελικής επεξεργασίας, έως 3000 φύλλα με στοιβακτή ή
συρραπτικό/στοιβακτή, έως 2000 φύλλα με θυρίδα 8 θέσεων (διαφέρει ανάλογα με την επιλογή συσκευής
διαχείρισης χαρτιού εξόδου). Φάκελοι: Έως 10
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)
Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες
Θύρα Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 ανοιχτή υποδοχή EIO, σύνδεση Jetlink για τη συσκευή χειρισμού χαρτιού, θύρα host USB (συμβατή με τις
προδιαγραφές USB 2.0) για πρόσθετη λειτουργικότητα, 1 θύρα FIH (Foreign Interface Harness). Προαιρετική: Εσωτερικοί, εξωτερικοί ή ασύρματοι διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect EIO: Διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect 635n EIO J7961G, Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n J8007G. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις δικτύωσης HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/jetdirect
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional Δυνατότητα Windows Vista® OS/2 v 3.0 ή νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση Linux AutoCAD. Τα πιο
πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και προϊόντα λογισμικού για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.hp.com/support. Ανάλογα με τη διαμόρφωση
των υπολογιστών που διαθέτουν Windows, το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού εκτύπωσης ελέγχει αυτόματα τον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet για λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows
Vista®). Novell® 5.1 και νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x και νεότερη έκδοση, SUSE Linux 8.x και νεότερη έκδοση HP-UX 10.20, 11.x, 11.i
Solaris® 2.5 και νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®) IBM® AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση MPE-iX Citrix® MetaFrame Server Windows® Terminal Services
Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 300 MHz, μνήμη RAM 64 MB Microsoft® Windows® XP Home και XP Professional: επεξεργαστής 233 MHz, μνήμη RAM 64 MB 180 MB ελεύθερος
χώρος στο σκληρό δίσκο για Windows®, μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5. 4 MB RAM, 160 MB ελεύθερος χώρος στο δίσκο, συμβατότητα με
AppleTalk και Bonjour
Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM: απομακρυσμένη διαχείριση αντιτύπων, βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης δίσκου HP, κοινό πρόγραμμα εγκατάστασης HP,
πρόγραμμα εγκατάστασης Internet ΗΡ, βοηθητικό πρόγραμμα HP Disk Image, κοινά προγράμματα οδήγησης HP, HP Resource Manager για Macintosh, κοινό πρόγραμμα εγκατάστασης HP για
Macintosh, πρόγραμμα εγκατάστασης Internet HP για Macintosh, βοηθητικό πρόγραμμα HP Disk Image για Macintosh, κοινά προγράμματα οδήγησης HP για Macintosh client, PPDS/PDES για
Macintosh, βοηθητικό πρόγραμμα HP LaserJet για Macintosh, γραμματοσειρές για Macintosh, αρχεία βοήθειας για Macintosh (μόνο στα αγγλικά)
3 φωτεινές ενδείξεις (LED) συσκευής, αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, οθόνη γραφικών αφής (193 mm x 72 mm)
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: M9040: 1022 watt (εκτύπωση), 1030 watt (αντιγραφή), 331 watt (ετοιμότητα), 244 watt (αναστολή
λειτουργίας), 2 watt (απενεργοποίηση); M9050: 1092 watt (εκτύπωση), 1090 watt (αντιγραφή), 345 watt (ετοιμότητα), 255 watt (αναστολή λειτουργίας), 2,1 watt (απενεργοποίηση); . *Η ισχύς που
αναφέρεται είναι η υψηλότερη τιμή που μετρήθηκε για εκτύπωση και αντιγραφή με όλες τις τυπικές τάσεις.
Εκτός συσκευασίας: Με θυρίδα 8 θέσεων: 1092 x 838 x 1219 mm, με στοιβακτή: 1168 x 787 x 1194 mm, με συρραπτικό/στοιβακτή: 1168 x 787 x 1194 mm, με πολυλειτουργικό εξάρτημα τελικής
επεξεργασίας: 1295 x 787 x 1194 mm. Συσκευασμένο: 978 x 914 x 1448 mm (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας)
Εκτός συσκευασίας: 143 kg (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας). Συσκευασμένο: 181,4 kg (χωρίς λύση τελικής επεξεργασίας)
Ενσωματωμένος web server, HP Web Jetadmin

http://www.hp.com/gr
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