Imprimantă multifuncţională HP LaserJet seria
M9040/M9050

Creşteţi productivitatea utilizatorilor şi îmbunătăţiţi performanţa prin imprimări şi
copieri A3 rapide. Economisiţi timp şi eficientizaţi activităţile de birou folosind
scanare-în-email, transmisii digitale şi fax opţional, precum şi o gamă variată de
opţiuni de manevrare şi finisare a hârtiei.

Imprimantă
multifuncţională HP
LaserJet M9040

Imprimantă
multifuncţională HP
LaserJet M9050

O alegere excelentă pentru departamentele cu flux mare de lucrări din firmele medii şi mari, aceste multifuncţionale sunt ideale pentru
grupurile de lucru de 30-50 persoane care au nevoie de imprimări şi copieri eficiente, de volum mare, rapide (şi ultra-rapide) cu
transmisie digitală, scanare, fax opţional şi finisaj profesional.
Vă simplifică sarcinile obişnuite de birou şi vă economiseşte timpul.
Noul panou de control cu touch-screen vă asigură o experienţă intuitivă, consistentă pentru întreaga gamă MFP HP. Beneficiaţi de
imprimare şi copiere de mare viteză, de până la 40 ppm (M9040 MFP1) şi de până la 50 ppm (M9050 MFP1). Economisiţi timp şi
integraţi documentele în fluxuri de lucrări folosind scanare-în-email şi transmisia digitală suplimentară pentru conversia simplă a
documentelor de pe hârtie în format electronic. Adăugaţi accesoriul HP LaserJet MFP Analog Fax 3002 pentru a expedia şi primi cu
uşurinţă documente.
Creşte productivitatea utilizatorului şi ameliorează performanţa.
Realizaţi documente complexe cu o varietate de opţiuni de finisare: accesoriu "8-bin mailbox" pentru sortare/colaţionare simplă,
stivuitor pentru maximum 3000 coli, capsator/stivuitor şi dispozitiv de finisare multifuncţional pentru crearea de broşuri. Captarea
rapidă a imaginilor color de înaltă calitate la 600x600 dpi cu scanner color cu cap dublu. Creşteţi productivitatea şi economisiţi
hârtie datorită imprimării, copierii şi scanării faţă-verso. Extindeţi capabilităţile dispozitivului MFP adăugând soluţii de captare
avansată a documentelor, evidenţă a lucrărilor şi de securitate.
Contaţi pe aceste multifuncţionale HP LaserJet care vă oferă o experienţă fiabilă, consistentă.
Nu trebuie să vă faceţi griji, beneficiaţi de fiabilitatea HP LaserJet binecunoscută. Obţineţi imprimare consistentă, fără incidente,
folosind cartuşe HP LaserJet originale cu tehnologia de imprimare Smart. Realizaţi documente atrăgătoare la o calitate a imprimării de
1200 dpi. Comandaţi şi gestionaţi cu uşurinţă consumabilele cu HP SureSupply3. Acceleraţi procesele de gestiune cu HP Web
Jetadmin, care permite configurarea la distanţă şi gestiunea proactivă a flotei. Interfaţa de reţea HP Jetdirect permite partajarea fiabilă
în grupurile mari de lucru.

Imaginile produsului prezintă imprimanta cu unul din cele patru accesorii de ieşire a hârtiei disponibile
Modulul de fax este opţional
Se achiziţionează separat
3 Facilităţile şi disponibilitatea programului pot varia de la o ţară la alta
Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/learn/suresupply.
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Scurtă descriere a seriilor

Imprimantă multifuncţională HP LaserJet M9040
● Viteză de imprimare şi copiere de până la 40 ppm
● calitate efectivă a rezultatului de 1200 dpi
● rezoluţie de scanare de 600x600 dpi
● hard disc de 80 GB
● memorie RAM de 384 MB extensibilă până la 512
● procesor de 533 MHz
● conectivitate cu terţi prin USB-ul gazdă
● LAN Gigabit
● capacitate standard de intrare de 3100 coli cu o tavă multifuncţională de
100 coli; două tăvi de intrare de 500 coli; tavă de intrare de 2000 coli şi
alimentator automat de documente de 100 coli
● imaginile produsului arată imprimanta cu unul dintre cele patru accesorii
disponibile de ieşire

Imprimantă multifuncţională HP LaserJet M9050
● Viteză de imprimare şi copiere de până la 50 ppm
● calitate efectivă a rezultatului de 1200 dpi
● rezoluţie de scanare de 600x600 dpi
● hard disc de 80 GB
● memorie RAM de 384 MB extensibilă până la 512
● procesor de 533 MHz
● conectivitate cu terţi prin USB-ul gazdă
● LAN Gigabit
● capacitate standard de intrare de 3100 coli cu o tavă multifuncţională de
100 coli; două tăvi de intrare de 500 coli; tavă de intrare de 2000 coli şi
alimentator automat de documente de 100 coli
● imaginile produsului arată imprimanta cu unul dintre cele patru accesorii
disponibile de ieşire

Accesorii recomandabile

C8084A

Stivuitor de 3000 coli pentru HP
LaserJet MFP

J3263G

C8085A

Capsator/stivuitor de 3000 coli
pentru HP LaserJet MFP

J7934G

Print Server HP Jetdirect 300x Print Server Fast Ethernet HP
pentru Fast Ethernet
Jetdirect 620n

J7972G

C8088B

C8091A

Dispozitiv finisare multifuncţional HP Cartuş cu capse HP reumplut
LaserJet MFP

Card paralel HP 1284B

J8019A

Hard disc EIO HP Secure de
înaltă performanţă

Q3701A

C8092A

Cartuş HP de 5000 capse

Fax analogic 300 pentru HP
LaserJet MFP

Q5693A

Cutie poştală HP LaserJet MFP
cu 8 sertare

Specificaţii de funcţionare şi garanţie
Mediu de funcţionare
Certificări

Garanţie

Temperatură de funcţionare: 15 la 32,5° C. Temperatură de funcţionare recomandată: 17,5 la 25° C. Umiditate de funcţionare: 20 - 80% RH. Umiditate de funcţionare
recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură de stocare: 0 la 35° C. Umiditate stocare: 15 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: putere sunet: LwAd7,5 dB(A) (activ),
5,6 dB(A) (pregătit). Presiune sunet: LpAm58 dB(A) (activ), 39 dB(A) (pregătit)
CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Clasa A, EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995 / EN 55024: 1998, FCC Titlul 47 CFR, Partea 15-a Clasa A/ICES-003,
Articolul 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC Directiva 2004/108/EC şi Directiva pentru tensiuni joase 2006/95/EC, susţinută de marcajul CE corespunzător.
Standarde de reglementare: Argentina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943),
Republica Cehă (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (marcaj CE-Directiva pentru tensiune redusă 2006/95/EEC), Germania (TÜVEN60950-IEC 60825-1), Ungaria (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Legea Radio din Japonia, Lituania (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexic (NOM NYCE-NOM 019 SCFI),
Polonia (marcaj B- IEC 60950-IEC60825-1), Rusia (GOST- R50377), Slovacia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Africa de Sud (IEC
60950-IEC60825-1), SUA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Capitolul 1 Subcapitolul J pentru lasere); Clasa 1 Laser/Produs LED
Garanţie un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu

Informaţii pentru comandă

Imprimantă multifuncţională HP LaserJet M9040 (CC394A)

HP LaserJet M9040 MFP, cablu de alimentare, cartuş de imprimare,
documentaţie pentru imprimantă, CD-ROM cu software pentru imprimantă,
măşti pentru panoul de control, 2 tăvi de intrare standard de 500 coli, tavă
multifuncţională de 100 coli, tavă de intrare de 2000 coli, opţiuni de
dispozitive pentru manevrarea hârtiei, accesoriu de duplexare automat
(pre-instalat), print server HP Jetdirect integrat, alimentator de documente (ADF)
automat. Imprimanta poate fi comandată cu unu dintre cele patru accesorii de
ieşire pentru hârtie.

Imprimantă multifuncţională HP LaserJet M9050 (CC395A)

HP LaserJet M9050 MFP, cablu de alimentare, cartuş de imprimare,
documentaţie pentru imprimantă, CD-ROM cu software pentru imprimantă,
măşti pentru panoul de control, 2 tăvi de intrare standard de 500 coli, tavă
multifuncţională de 100 coli, tavă de intrare de 2000 coli, opţiuni de
dispozitive pentru manevrarea hârtiei, accesoriu de duplexare automat
(pre-instalat), print server HP Jetdirect integrat, alimentator de documente (ADF)
automat. Imprimanta poate fi comandată cu unu dintre cele patru accesorii de
ieşire pentru hârtie.

Accesorii, consumabile şi asistenţă
Accesorii
C8084A
C8085A
C8088B
C8091A
C8092A
J7972G
J8019A
Q3701A
Q5693A

Stivuitor de 3000 coli pentru HP LaserJet MFP
Capsator/stivuitor de 3000 coli pentru HP LaserJet MFP
Dispozitiv finisare multifuncţional HP LaserJet MFP
Cartuş cu capse HP reumplut
Cartuş HP de 5000 capse
Card paralel HP 1284B
Hard disc EIO HP Secure de înaltă performanţă
Fax analogic 300 pentru HP LaserJet MFP
Cutie poştală HP LaserJet MFP cu 8 sertare

Conectivitate
J3263G
J7934G

Print Server HP Jetdirect 300x pentru Fast Ethernet
Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Consumabile
C9153A
C8543X

Set de întreţinere pentru utilizator HP LaserJet 220V
Cartuş de toner HP 43X LaserJet negru
Capacitatea de imprimare medie a cartuşului este de
30000 de pagini standard. Capacitate de imprimare
declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.

Service & asistenţă

H7700A/E HP Care Pack, răspuns următoarea zi lucrătoare, la
sediu, 3 ani
U2019E HP Care Pack, răspuns aceeaşi zi de lucru, la sediu, 4 ore,
13x5, 3 ani
UJ528E HP Care Pack, răspuns următoarea zi lucrătoare, la sediu,
4 ani
UJ568E HP Care Pack, răspuns următoarea zi lucrătoare, la sediu,
5 ani
U2020PE HP Care Pack, post garanţie, răspuns următoarea zi
lucrătoare, la sediu, 1 an
U2052PE HP Care Pack, post garanţie, răspuns aceeaşi zi de lucru,
la sediu, 4 ore, 13x5, 1 an
HP oferă şi servicii de imprimare administrată: o soluţie scalabilă
care oferă totul, de la dispozitive de imprimare şi prelucrări de
imagini şi cartuşe de toner, la instalare, management, întreţinere şi
asistenţă. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.hp.com/go/printservices.
* Capacitatea de imprimare reală variază substanţial în funcţie de
imaginile imprimate şi de alţi factori.
Pentru a obţine o listă completă de consumabile şi accesorii, vă
rugăm vizitaţi http://www.hp.com

Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare
Viteză de imprimare

Procesor
Memorie
Imprimare

Fax

Transmitere digitală
Scanare

Copiere

Manipulare suport

Tipuri suport
Interfaţă şi conectivitate
Compatibilitate sisteme de operare
Compatibilitate sisteme de operare reţea
Cerinţe minime de sistem
Software standard

Panou de control
Alimentare curent
Dimensiuni (L x A x î)
Greutate
Gestionarea imprimantei

Laser monocrom
A4 negru: M9040: Până la 40 ppm; M9050: Până la 50 ppm;
A3: Până la 28 ppm
Prima pagină imprimată (negru, A4): Sub 9,5 s
Toate paginile imprimate provin din tava implicită a HP LaserJet 9040/9050mfp cu o a patra tavă de intrare de capacitate mare (HCI).
533 MHz. Procesor MIPS 20KC (Unity ASIC)
384 MB. Expandabil la 512 MB, înlocuind 128 MB (DIMM slot 2) cu 256 MB. Niciun slot deschis disponibil
Calitate
Tehnologia Resolution Enhancement (REt)
Rezoluţie
Negru: HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi
Limbaje imprimantă
HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript nivel 3, imprimare directă PDF (v 1.3) cu cel puţin 128 MB de memorie, XHTML-Print v 0.95, HP PJL (Printer Job
Language), PML (Printer Management Language); 80 de fonturi interne True Type scalabile; sunt disponibile soluţii suplimentare de fonturi
Imprimare economică
Economode (se economiseşte toner), după fiecare lucrare imprimată se revine imediat în modul Economie de curent, datorită tehnologiei Instant-on fuser (se
economiseşte electricitate). Imprimare standard automată pe ambele feţe şi imprimare N-up (se economiseşte hârtie)
Fonturi
80 fonturi TrueType interne, scalabile, în HP PCL şi emulare HP Postscript de nivel 3; sunt disponibile soluţii suplimentare de fonturi
Volum de lucru (lunar, A4)
Până la 300.000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 15.000 - 50.000
Marginile imprimării (mm)
Sus: 2,1 mm. Stânga: 3,2 mm. Dreapta: 3,7 mm. Jos: 2,9 mm
Suprafaţă maximă de imprimare 303,4 x 468 mm
Viteză modem
M9040: 33,6 kbps (cu accesoriu de fax analog opţional); M9050: 33,6 kbps (cu accesoriu de fax analog opţional);
Memorie fax
În funcţie de spaţiu disponibil pe disc
Rezoluţie fax
Standard: 300 x 300 dpi (cu accesoriu de fax analog opţional). Excelent: 200 x 200 dpi (cu accesoriu de fax analog opţional). Superfine: 300 x 300 dpi (cu
accesoriu de fax analog opţional). Foto: 200 x 100 dpi (cu accesoriu de fax analog opţional)
Apelare rapidă
Maximum 100
Formate de fişiere
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Caracteristici
Standard: Scanare-în-email, folder pe desktop, folder de reţea adresare LDAP. Autentificarea utilizatorului: PIN, LDAP/Director activ cu Kerberos. Opţional: Trimite
către fax de reţea, fax Internet, imprimantă, aplicaţie, FTP, flux de lucrări, OCR, soluţii complexe de autentificare a utilizatorului.
Tip
Plan, ADF. Scanare color:Da
Rezoluţie de scanare
Optic: Maximum 600 dpi. Îmbunătăţit: Maximum 600 dpi
Adâncime biţi
30 biţi
Nivele de gri
256
Suprafaţă scanabilă
Dimensiune maximă suport: 297 x 432 mm
Margini pentru materialele scanate Stânga: 4,2 (A4). Sus: 4,2 (A4). Dreapta: 4,2 (A4). Jos: 4,2 (A4)
Viteză de copiere
M9040: Până la 40 cpm; M9050: Până la 50 cpm;
Rezoluţie copie
Până la 600 x 600 dpi
Mai multe copii
Până la 999
Reducere/Mărire
25 la 400%
Intrare:
Capacitate
Greutate
Dimensiune
Tava 1
coli: 100, plicuri: 10
64 - 216 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter,
legal, executive, tabloid, JPostD, 98 x 191 la 312 x
470 mm
Tava 2
coli: 500
64 la 199 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (cu excepţia
tăvii 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal,
executive, tabloid, 148 x 210 la 297 x 432 mm
Tava 3
coli: 500
64 la 199 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (cu excepţia
tăvii 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal,
executive, tabloid, 148 x 210 la 297 x 432 mm
ADF
Tavă multifuncţională 1: 64 - 216 g/m²; Tăvile 2, 3 şi A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5
4: 64 – 199 g/m²
(JIS), Executive, legal, letter, tabloid
Ieşire:
Coli: Până la 1000 de coli (cu finisor multifuncţional), până la 3000 de coli (cu stivuitor sau capsator/stivuitor),
până la 2000 de coli (cutie poştală cu 8 sertare). Plicuri: Maximum 10
Imprimare duplex: Automat (standard)
Hârtie (flexibilă, color, cu antet, simplă, pretipărită, continuă, reciclată, aspră), etichete, carduri, suport transparent
port USB 2.0 de mare viteză, print server HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat, 1 slot EIO liber, o conexiune Jetlink pentru dispozitivul de manevrare a hârtiei, port USB host (compatibil cu
specificaţiile USB 2.0) pentru funcţionalităţi suplimentare, o interfaţă FIH (Foreign Interface Harness). Opţional: Servere de imprimare interne, externe sau wireless HP Jetdirect EIO: Server de imprimare
HP Jetdirect 635n EIO J7961G; Server de imprimare wireless HP Jetdirect 690n J8007G. Pentru mai multe informaţii despre soluţiile de lucru în reţea de la HP vizitaţi http://www.hp.com/go/jetdirect
Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS/2 v3.0 sau versiuni ulterioare; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau versiuni ulterioare; Linux; AutoCAD. Cele mai
recente drivere de imprimantă şi software-ul pentru toate sistemele de operare acceptate sunt disponibile la http://www.hp.com/support. În funcţie de configuraţia calculatoarelor cu sistem Windows,
programul de instalare pentru imprimantă verifică automat dacă calculatorul poate accesa Internetul, pentru a obţine cea mai recentă versiune a programului
Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, 2003 pe 64 biţi, XP pe 64 biţi; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bit (pentru Microsoft IPv6 compatibil cu Microsoft Windows 2003, XP şi Windows
Vista®); Novell® 5.1 şi versiuni ulterioare, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 şi versiuni ulterioare; RED HAT Linux 7.x şi versiuni ulterioare, SUSE Linux 8.x şi versiuni ulterioare; HP-UX 10.20, 11.x,
11.i; Solaris® 2.5 şi versiuni ulterioare (doar sisteme SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 şi versiuni ulterioare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services
Microsoft Windows 2000: procesor de 300 MHz, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP Home şi XP Professional: procesor de 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB de spaţiu disponibil pe hard disc
pentru Windows, unitate CD-ROM sau conexiune Internet. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; 4 MB de RAM; 160 MB spaţiu liber pe hard disc; compatibilitate AppleTalk şi Bonjour
Drivere de imprimantă şi software de instalare pe CD-ROM: gestiune hardcopy la distanţă, utilitar HP pentru managementul discului, program HP obişnuit de instalare, program HP de instalare prin
Internet, utilitar HP pentru imaginea discului, drivere HP obişnuite, manager de resurse HP pentru Macintosh, program HP obişnuit de instalare pentru Macintosh, program HP de instalare prin Internet
pentru Macintosh, utilitar HP pentru imaginea discului pentru Macintosh, drivere HP obişnuite pentru client Macintosh, PPDS/PDES pentru Macintosh, utilitar HP LaserJet pentru Macintosh, fonturi
Macintosh, fişiere help Macintosh (doar engleză).
3 LED-uri indicatoare, tastatură cu 10 taste numerice, afişaj grafic touch-screen (193 x 72 mm)
Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum: M9040: 1022 W (imprimare), 1030 W (copiere), 331 W (pregătit), 244 W (repaus), 2 W (oprit);
M9050: 1092 W (imprimare), 1090 W (copiere), 345 W (pregătit), 255 W (repaus), 2,1 W (oprit); . *Consumul raportat reprezintă valoarea maximă măsurată la imprimare şi copiere folosind
toate tensiunile standard.
Despachetat: Cu cutie poştală cu 8 sertare: 1092 x 838 x 1219 mm, cu stivuitor: 1168 x 787 pe 1194 mm, cu capsator/stivuitor: 1168 x 787 x 1194 mm, cu dispozitiv de finisare multifuncţional:
1295 x 787 x 1194 mm. Împachetat: 978 x 914 x 1448 mm (fără soluţie de finisare)
Despachetat: 143 kg (fără soluţie de finisare). Împachetat: 181,4 kg (fără soluţie de finisare)
Server Web încorporat, HP Web Jetadmin

http://www.hp.com/ro
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