Εκτυπωτής HP LaserJet 9040 series

Αυτός ο εκτυπωτής για μεγέθη A3 αποτελεί μια οικονομική λύση για ασπρόμαυρη
εκτύπωση σε μεγάλες ομάδες εργασίας και τμήματα. Τόσο οι χρήστες και όσο και οι
διευθυντές IT θα εκτιμήσουν τα ευέλικτα χαρακτηριστικά του ώστε να είναι δυνατή πιο
ευέλικτη ροή εργασίας και μεγιστοποιημένη παραγωγικότητα.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν απλό, οικονομικό εκτυπωτή για μεγάλο όγκο παραγωγής για τμήματα ή μεγάλες ομάδες
εργασίας θα εκτιμήσουν την εξαιρετικά αξιόπιστη σειρά εκτυπωτών HP LaserJet 9040 series.

Εκτυπωτής HP LaserJet
9040n

Αποκτήστε αξιόπιστη εκτύπωση μεγάλου όγκου σε τιμή εισαγωγικής κατηγορίας.
Χρησιμοποιήστε την προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων για να αντιστοιχίσετε κάθε θέση σε μεμονωμένο χρήστη, ομάδα εργασίας ή τμήμα. Η
θυρίδα διαθέτει μονάδα ταξινόμησης/σελιδοποίησης, στοιβακτή και μονάδα διαχωρισμού των εργασιών για γρήγορη και απλή
προσαρμογή των εγγράφων.
Χρησιμοποιήστε προαιρετικό στοιβακτή 3.000 φύλλων, συρραπτικό/στοιβακτή 3.000 φύλλων ή πολυλειτουργική μονάδα τελικής
επεξεργασίας για τη δημιουργία εντύπων και για πιο αποτελεσματική παραγωγή εγγράφων.
Ελαχιστοποιήστε την ανάγκη παρέμβασης του χρήστη και μεγιστοποιήστε την ευελιξία με προαιρετική χωρητικότητα εισόδου 3.100
φύλλων και εξόδου 3.600 φύλλων.
Βελτιώστε την παραγωγικότητα της ομάδας εργασίας και του τμήματος με αυτή τη συσκευή χωρίς να ανησυχείτε για προβλήματα.
Εξοικονομήστε χρήματα από την εκτύπωση μεγάλου όγκου με την πιο οικονομική σειρά εκτυπωτών της HP, χρησιμοποιώντας δοχείο

Εκτυπωτής HP LaserJet
9040dn

γραφίτη HP Smart που αποδίδει 30.000 σελίδες1. Αποκτήστε γρήγορη, κορυφαία δικτύωση με τον εσωτερικό server εκτύπωσης HP
Jetdirect Fast Ethernet. Εύκολη διαχείριση σε δίκτυο με το HP Web Jetadmin, που παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης,
διαμόρφωσης και προληπτικής διαχείρισης των δικτυακών περιφερειακών. Καθώς διατίθεται σε χαμηλή τιμή, αποτελεί εξαιρετική
επένδυση για την επιχείρησή σας.
Βασιστείτε στις δυνατότητες σταθερής απόδοσης, υψηλής ποιότητας με αυτόν τον εκτυπωτή HP.
Διεκπεραιώνει εύκολα μεγάλο όγκο εκτύπωσης με μηνιαίο κύκλο λειτουργίας 300.000 σελίδων.
Μειώστε το χρόνο αναμονής και δείτε την παραγωγικότητά σας να αυξάνει με ταχύτητα 40 σελ/λεπτό και εμφάνιση πρώτη σελίδας σε
λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα.
Τα σύνθετα έγγραφα δεν αποτελούν πρόβλημα για τον γρήγορο επεξεργαστή 533 MHz και τη μνήμη DDR 512 MB.
Απλή και ασφαλής εκτύπωση με έξυπνο πίνακα ελέγχου με οθόνη LCD 10 πλήκτρων. Οι εξελιγμένες επιλογές ασφαλείας επιτρέπουν
μεγαλύτερο έλεγχο IT και προστασία του απορρήτου των χρηστών.
1Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.

Περιήγηση στο προϊόν
Εικονίζεται ο εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn με προαιρετικό δίσκο
εισόδου 2000 φύλλων και προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων
1. Η μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης παρέχει εκτύπωση
δύο όψεων στη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα
2. Πίνακας ελέγχου με αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων στο
οποίο εμφανίζονται ταυτόχρονα τέσσερις γραμμές κειμένου και
κινούμενα γραφικά
3. Ο δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών χειρίζεται βαριά
προσαρμοσμένα μέσα έως 58 lb bond ή 216 g/m² (στον βασικό
εξοπλισμό των μοντέλων 9040n/dn και 9050n/dn)
4. Προσαρμόσιμοι δίσκοι 2 και 3 500 φύλλων
5. Ο προαιρετικός δίσκος 4 2000 φύλλων παρέχει εκτυπώσεις
υψηλού όγκου
6. Η προαιρετική θυρίδα 8 θέσεων επιτρέπει αυτόματη ταξινόμηση
των εγγράφων κατά μεμονωμένο χρήστη ή τμήμα
7. Ο εσωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet
παρέχει δυνατότητα δικτύωσης
8. Η μεγάλη βασική μνήμη (128 MB για βασικά μοντέλα n/dn)
και ο ισχυρός επεξεργαστής 533 MHz επιτρέπουν την γρήγορη
εκτέλεση σύνθετων εργασιών
9. Αμφίδρομη, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B

Η σειρά με μια ματιά

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040n
● Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα 1000 φύλλων
● δύο κενές υποδοχές EIO
● ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Fast Ethernet
● συνολική μνήμη 128 MB

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn
● Όπως ο HP LaserJet 9040n με επιπλέον εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψεως
για αυτόματη εκτύπωση και από τις δύο πλευρές σε πλήρη ονομαστική
ταχύτητα

Συνιστώμενα αξεσουάρ

C8084A

Μονάδα στοίβαξης HP
LaserJet MFP 3.000 φύλλων
Ο στοιβακτής HP 3.000
φύλλων επιτρέπει την
εκτύπωση εγγράφων μεγάλου
όγκου σε περιβάλλον χωρίς
ανάγκη για επιτήρηση. Ο
στοιβακτής παρέχει επίσης
δυνατότητα για τοποθέτηση
των εργασιών σε δεσμίδες.

C8085A

Μονάδα
στοίβαξης/συρραφής HP
LaserJet MFP 3.000 φύλλων
Ο στοιβακτής HP 3.000
φύλλων με συρραπτικό για τη
σειρά εκτυπωτών HP LaserJet
9000 series προσφέρει
δυνατότητα εξόδου μεγάλου
όγκου με αυτόματο
διαχωρισμό εργασιών και
επαγγελματική τελική
επεξεργασία με συρραφή
πολλών θέσεων.

C8088B

Μονάδα ολοκλήρωσης
πολλαπλών λειτουργιών HP
LaserJet MFP
Το εξάρτημα ολοκλήρωσης
πολλαπλών λειτουργιών HP
μεταμορφώνει τον HP
LaserJet 9000, 9000mfp,
9000Lmfp, 9050, 9040 σε
ένα σύστημα δημιουργίας
εγγράφων, μετατρέποντας τις
σελίδες σε έτοιμα
βιβλιαράκια ή συρραμμένα
έντυπα.

Q5693A

Θυρίδα 8 θέσεων HP
LaserJet MFP
Αποκτήστε πρόσθετη
χωρητικότητα εξόδου – έως
2.000 σελίδες με τη θυρίδα
8 θέσεων του HP LaserJet
MFP. Αυτό το πολύπλευρο
εξάρτημα διατίθεται επίσης
με τέσσερις έξυπνες
λειτουργίες για βελτιωμένη
ροή εργασιών και εύκολη
πρόσβαση σε λειτουργίες
εκτύπωσης, αντιγραφής και
φαξ.

C8531A

Προαιρετικός δίσκος
εισόδου 2000 φύλλων HP
LaserJet
Ο προαιρετικός δίσκος
εισόδου HP 2.000 φύλλων
είναι η απαραίτητη προσθήκη
στον εκτυπωτή LaserJet 9000
για να βελτιστοποιήσετε την
εκτύπωση μεγάλου όγκου.
Αυτός ο δίσκος υψηλής
χωρητικότητας είναι
ρυθμιζόμενος και παρέχει
ευέλικτη τροφοδότηση
χαρτιού ελαχιστοποιώντας
την παρέμβαση χρήστη.

J6073G

Σκληρός δίσκος EIO HP
υψηλής απόδοσης
Απολαύστε ευέλικτα
χαρακτηριστικά που
εξοικονομούν χρόνο,
εντυπωσιακή χωρητικότητα
σκληρού δίσκου 40 GB και
ισχυρή λειτουργικότητα με
τον σκληρό δίσκο EIO
υψηλής απόδοσης της HP.

Κατάλογος HP Global Solutions
Οι συνεργάτες του HP Global Solutions παρέχουν και ενσωματώνουν ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών λύσεων εκτύπωσης: Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού, αντιστοίχισης και
προσαρμογής των προϊόντων.
Οι λύσεις περιλαμβάνουν: Ψηφιακές φόρμες και χαρτικά, εκτύπωση ραβδοκωδίκων και επιταγών (OCR και MICR), εκτύπωση από SAP R/3 και πακέτα ERP, ασφαλή εκτύπωση, εκτύπωση
από κεντρικό υπολογιστή, εκτύπωση και αντιγραφή με ελεγχόμενο κόστος, λογιστική εργασιών εκτύπωσης και λύσεις για εξειδικευμένους τομείς. Μεταβείτε στη διεύθυνση
www.hp.com/eur/gsc για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες παραγγελίας

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040n (Q7698A)

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040n, δίσκος τροφοδότησης 100 φύλλων
διάφορετικών μεγεθών, δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, δίσκος εξόδου με την
πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω, καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη,
πληροφορίες χρήσεως εκτυπωτή, CD-ROM με λογισμικό εκτυπωτή, επικάλυψη
πίνακα ελέγχου

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn (Q7699A)

Εκτυπωτής HP LaserJet 9040dn, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών,
δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων, μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης,
δίσκος εξόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω, καλώδιο τροφοδοσίας,
δοχείο γραφίτη, πληροφορίες χρήσης, CD-ROM λογισμικού, επικάλυψη πίνακα
ελέγχου

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Εξαρτήματα
C8084A

Μονάδα στοίβαξης HP LaserJet MFP 3.000 φύλλων

C8085A

Μονάδα στοίβαξης/συρραφής HP LaserJet MFP 3.000
φύλλων

C8088B

Μονάδα ολοκλήρωσης πολλαπλών λειτουργιών HP
LaserJet MFP

Q5693A

Θυρίδα 8 θέσεων HP LaserJet MFP

C8531A

Προαιρετικός δίσκος εισόδου 2000 φύλλων HP LaserJet

J6073G

Σκληρός δίσκος EIO HP υψηλής απόδοσης

C8532A

Εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης HP LaserJet

C8568A

Δίσκος χαρτιού πολλαπλών χρήσεων HP LaserJet

C8091A

Θήκη αναπλήρωσης συρραπτικών HP

Q7720A

Μνήμη DDR DIMM 512 MB 100 ακίδων HP

C9153A

Κιτ συντήρησης χρήστη HP 220 V

C9152A

Κιτ συντήρησης χρήστη HP 110 V

Αναλώσιμα
C8543X

Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet C8543X Black Print
Cartridge
30.000 βασικές σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752

Συνδεσιμότητα
J7961G

Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

J8007G

Ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec 802.11g

J7997G

HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server

J7983G

Server εκτύπωσης HP Jetdirect 510x Fast Ethernet

J3263G

Server εκτύπωσης HP Jetdirect 300x για Fast Ethernet

Υπηρεσίες και υποστήριξη
H7694A/E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
H7696A/E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια ημέρα εντός 4
ωρών, 3 έτη
UK681E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 5 έτη
U6409E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 4 έτη
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης
Επεξεργαστής
Μνήµη
Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτυπωτή
Οικονομική εκτύπωση
Γραμματοσειρές
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Περιθώρια εκτύπωσης
Διαχείριση μέσων

Τύποι μέσων
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
δικτύου

Διαχείριση ασφάλειας
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Λογισμικό
Πίνακας ελέγχου
Διαχείριση εκτυπωτή
Ισχύς

Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

Πιστοποιήσεις προϊόντος

Εγγύηση

Μονόχρωμη Laser
A4μαύρο: Έως 40 σελ/λεπτό
Εκτός της πρώτης σελίδας Μαύρο: Σε 8 δευτ.
533 MHz, MIPS 20KC
128 MB, Επεκτάσιμη στα 512 MB μέσω 2 υποδοχών DDR DIMM
Έως 600 x 600 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5e, προσομοίωση HP Postscript Level 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v 1.3), XHTML-Print v 0.95, HP PJL (γλώσσα εργασίας εκτυπωτή), PML (γλώσσα
διαχείρισης εκτυπωτή)
Economode, διπλής όψεως, N-up
80 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL και προσομοίωση HP Postscript Level 3, πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών είναι διαθέσιμες μέσω DIMM.
Έως 300.000 σελίδες
άνω: 1 mm, αριστερά: 1 mm, δεξιά: 1 mm, κάτω: 1 mm
Είσοδος
Χωρητικότητα
Βάρος
Μέγεθος
Δίσκος 1
φύλλα: 100
64 έως 216 g/m²
A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος:
98 x 191 έως 312 x 470 mm
Δίσκος 2
φύλλα: 500
64 έως 199 g/m²
A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος:
148 x 210 έως 297 x 432 mm
Δίσκος 3
φύλλα: 500
64 έως 199 g/m²
A4, B4, B5, A3, A5, προσαρμοσμένο μέγεθος:
(Προαιρετική)
148 x 210 έως 297 x 432 mm
Έξοδος:
Φύλλα: Μέχρι 600 (500 φύλλα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω, 100 φύλλα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω). Φάκελοι:Μέχρι 60 (άνω
και πλευρικές υποδοχές). Διαφάνειες: Μέχρι 100 (άνω και πλευρικές υποδοχές)
Εκτύπωση διπλής
9040n: Αυτόματη (προαιρετικά); 9040dn: Αυτόματη (βασική)
όψεως:
Χαρτί (απλό, προεκτυπωμένο, letterhead, διάτρητο, bond, έγχρωμο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, χαρτόνι
Παράλληλη αμφίδρομη θύρα συμβατή με IEEE 1284-B, 2 ανοικτές υποδοχές EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet, Προαιρετική: Εσωτερικοί
server εκτύπωσης HP Jetdirect και εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, πιστοποίηση για Windows Vista®. Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5
Προαιρετική: Τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό είναι διαθέσιμα μέσω Internet. Ανάλογα με τη διαμόρφωση των οδηγούμενων από Microsoft Windows
υπολογιστών, το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού εκτύπωσης ελέγχει αυτόματα τον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet ώστε να αποκτήσει το πιο πρόσφατο
λογισμικό.
Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit, Server 2008. Novell 5.1 και νεότερη έκδοση. Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 ή
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 συστήματα
SPARC). IBM AIX 3.2.5 και νεότερη έκδοση (*). MPE-iX. Citrix MetaFrame Server, Windows Terminal Services
(*) Απαιτεί λογισμικό από τον προμηθευτή NOS
Έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS)
Microsoft® Windows® 2000: επεξεργαστής 300 MHz με μνήμη RAM 64 MB, Windows XP Home, Windows XP Professional: επεξεργαστής 233 MHz με μνήμη RAM 64 MB,
180 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο, επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB [Windows Vista™ Ready, συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο
απαιτούμενο χώρο στο σκληρό δίσκο], μονάδα CD-ROM ή σύνδεση Internet, αποκλειστική παράλληλη θύρα IEEE 1284, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5,
επεξεργαστής Power PC G3, G4, G5 ή Intel Core. 4 MB διαθέσιμης μνήμης RAM και 160 MB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, συμβατότητα με AppleTalk και Bonjour
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript Level 3)
3 ενδεικτικές λυχνίες με φωτοεκπέμπουσες διόδους (LED), 4 κουμπιά πλοήγησης, αποκλειστικό κουμπί Βοήθεια, αποκλειστικό κουμπί Μενού, αριθμητικό πληκτρολόγιο με 10
πλήκτρα, οθόνη 4 γραμμών, αποκλειστικό κουμπί Διακοπής
HP Web Jetadmin
Απαιτήσεις: 9040n: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 9040dn: Τάση
εισόδου 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Κατανάλωση: 1000 W μέγιστη (σε κατάσταση
εκτύπωσης), 205 W (σε κατάσταση αναμονής), 36 W (powersave), 0,3 W (όταν είναι κλειστός)
Εκτός συσκευασίας: 638 x 600 x 633 mm
Συσκευασμένο: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm
Εκτός συσκευασίας: 9040n: 69,4 kg; 9040dn: 76,2 kg
Στη συσκευασία: 9040n: 83,1 kg; 9040dn: 89,8 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32,5° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32,5° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη
υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40° C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά
ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd 7 B(A). Ένταση ήχου: LpAm56 dB(A) (λειτουργία), 39 dB(A) (αναμονή)
Πιστοποιήσεις ασφάλειας: Αργεντινή (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cUL-CAN/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 73/23/ΕΟΚ), Γερμανία (TÛVEN60950-IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Ιαπωνία (κανονισμός περί χαμηλών ραδιοσυχνοτήτων), Λιθουανία (LS- IEC 60950-IEC 60825-1),
Μεξικό (NOM NYCE-NOM 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 Ενότητα J για laser), Προϊόν Class 1 laser/LED
Εγγύηση ενός έτους, επιτόπου, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα

http://www.hp.com/gr
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