Φύλλο δεδομένων

Έγχρωμος εκτυπωτής HP
LaserJet Enterprise 500 M551
series
Οικονομικό χρώμα για καλύτερη επιχειρηματική εικόνα με έναν HP LaserJet εύκολο στη χρήση και τη
διαχείριση. Εκτυπώστε επαγγελματικά έγχρωμα έντυπα μάρκετινγκ και άλλα. Μεγιστοποιήστε την
επένδυσή σας με δυνατότητες επέκτασης. Βασιστείτε στην ΗΡ για χαρακτηριστικά εξοικονόμησης
ενέργειας.

Βελτιστοποιήστε την εικόνα της επιχείρησής σας με χρώμα υψηλής απόδοσης.
● Δημιουργήστε υλικό μάρκετινγκ με ρεαλιστικά χρώματα και καθαρές λεπτομέρειες χάρη

στην αντιστοίχιση χρωμάτων PANTONE® και τα χρώματα ΗP Easy Color.

● Αυξήστε τη χρωματική ακρίβεια με τις τεχνολογίες γραφίτη HP ImageREt 3600 και HP

ColorSphere.

● Απολαύστε άμεση οικονομική εκτύπωση υψηλής ποιότητας με ένα ολοκληρωμένο σετ

δοχείων – κατά μέσο όρο, σχεδόν διπλάσια ποσότητα μαύρου γραφίτη και περισσότερη από
διπλάσια ποσότητα έγχρωμου γραφίτη σε σύγκριση με τις συσκευές κορυφαίων
ανταγωνιστών1.

● Εκτυπώστε ασπρόμαυρο κείμενο οικονομικά, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό δοχείο

μαύρου γραφίτη υψηλής χωρητικότητας2,3.

Επενδύστε σε έναν εκτυπωτή εύκολης χρήσης αλλά και διαχείρισης.
● Διαχειριστείτε τις εργασίες απευθείας από τον έγχρωμο πίνακα ελέγχου τεσσάρων γραμμών

του εκτυπωτή και εκτυπώστε εύκολα από μονάδα flash USB4.

● Απολαύστε δυνατότητα φορητής εκτύπωσης με το HP ePrint - τώρα μπορείτε να

εκτυπώνετε σχεδόν από οπουδήποτε5.

● Προστατέψτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ορίζοντας κωδικό PIN για την ανάκτηση των

εργασιών εκτύπωσης και προστατεύστε τα δεδομένα σας με τον ασφαλή σκληρό δίσκο
υψηλής απόδοσης της HP6.

● Ελέγξτε εύκολα τη χρήση χρώματος με το HP Color Access Control και εφαρμόστε

προληπτική διαχείριση στο περιβάλλον εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το κορυφαίο στον
κλάδο HP Web Jetadmin.

Αξιοποιήστε τις πρωτοποριακές επιλογές επέκτασης.
● Ανανεώστε, διαχειριστείτε και επεκτείνετε τις δυνατότητες του εκτυπωτή εύκολα

χρησιμοποιώντας το υλικολογισμικό HP FutureSmart.

● Αξιοποιήστε το πρόγραμμα HP Solutions Business Partners που παρέχει πρόσβαση σε

πιστοποιημένες λύσεις της ΗΡ από κορυφαίους στον κλάδο συνεργάτες.

● Προσθέστε εύκολα προαιρετικές λύσεις παραγωγικότητας και ασφάλειας χρησιμοποιώντας

την υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού4,7.

● Αυξήστε την παραγωγικότητα: αυτός ο ισχυρός έγχρωμος εκτυπωτής laser παρέχει

χωρητικότητα 1.100 φύλλων εξοικονομώντας χρόνο και διεκπεραιώνοντας μεγάλες
εργασίες εκτύπωσης χωρίς αναπλήρωση χαρτιού8.

Απολαύστε κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού.
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας κατά 19% έως 66% χρησιμοποιώντας τη λειτουργία

αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης9. Εξοικονομήστε περισσότερη ενέργεια με την
τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης10 που περιορίζει το χρόνο εκκίνησης και αδράνειας.

● Εξοικονομήστε χρόνο με πρακτική εγκατάσταση δοχείων και απολαύστε δωρεάν και εύκολη

ανακύκλωση δοχείων11.

● Εξοικονομήστε πόρους και μειώστε έως και 50% τη χρήση χαρτιού μέσω της αυτόματης

εκτύπωσης δύο όψεων4.

Περιήγηση στο προϊόν
Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 500 M551xh:
1. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για ενοποίηση λύσεων
2. θύρα USB αυτόνομης εκτύπωσης
3. έγχρωμη οθόνη γραφικών 4 γραμμών
4. μπροστινή θύρα για εύκολη πρόσβαση σε τέσσερα δοχεία γραφίτη ΗΡ all-in-one
5. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
6. δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων για βαριά προσαρμοσμένα μέσα
έως 220 g/m2 (χαρτί bond 58 λίβρες)
7. κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
8. Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 1.100
φύλλων
9. θύρα Host Hi-Speed USB 2.0 για λύσεις τρίτων κατασκευαστών
10. υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας τύπου καλωδίου
11. θύρα συσκευής Hi-Speed USB 2.0
12. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
13. συνολική μνήμη 1.024 MB και επεξεργαστής 800 MHz για γρήγορη διαχείριση
περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
14. ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
15. δύο εσωτερικές θύρες host USB 2.0 για λύσεις τρίτων κατασκευαστών

Η σειρά με μια ματιά
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Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100
φύλλων

Ναι

Ναι

Ναι

Δίσκος 2 εισόδου 500 φύλλων

Ναι

Ναι

Ναι

Δίσκος εισόδου 3 500 φύλλων

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Ναι

Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων

Μη διαθέσιμο

Ναι

Ναι

Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής
απόδοσης HP

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Ναι

Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού

Μη διαθέσιμο

Ναι

Ναι

Θύρα USB άμεσης εκτύπωσης

Μη διαθέσιμο

Ναι

Ναι

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Αναλώσιμα

CE400A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 507A 5.500 σελίδες
CE400X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας ΗΡ 507Χ 11.000 σελίδες
CE401A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες
CE402A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες
CE403A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 507A 6.000 σελίδες
CE484A Σύστημα σύντηξης HP Color LaserJet CE484A 110V 150.000 σελίδες
CE506A Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet CE506A 220 V 150.000 σελίδες
CE254A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet CE254A Περίπου 36.000 σελίδες

Εξαρτήματα

CF084A Δίσκος 500 φύλλων χαρτιού και μέσων μεγάλου βάρους για έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet

Συνδεσιμότητα

J8021A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB

Επισκευή και υποστήριξη

HZ626E Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους
εκτυπωτές LaserJet M551
HZ629E Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους
εκτυπωτές LaserJet M551
HZ630E Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους
εκτυπωτές LaserJet M551
HZ634PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551
HZ635PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet
M551
HZ631PE Υποστήριξη HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών
για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet M551

Τεχνικές προδιαγραφές
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Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 32 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη (A4); Έως 32 σελ/λεπτό έγχρωμη (A4); Έως 29 ipm ασπρόμαυρη δύο όψεων (A4)

Εκτύπωση πρώτης σελίδας

Σε 11 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε 11 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο; Έως 1.200 x 1.200 dpi έγχρωμη

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα; Κάτω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα; Αριστερά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής
εικόνα; Δεξιά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 6, HP PCL 5c (πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5c διαθέσιμο μόνο από το Web), προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (έκδ. 1.4)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

HP ePrint, πιστοποίηση Mopria

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 75.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 1500 έως 5000

Γραμματοσειρές

105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου
3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ), 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType), 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista® 8 (Calibri,
Cambria), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών. Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση
IPDS διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Υποστήριξη SureSupply

Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή

800 MHz

Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη γραφικών 4 γραμμών, 3 φωτεινές ενδείξεις (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα), 7 κουμπιά (Βοήθεια, Μενού, OK, Διακοπή, Επιστροφή, Κάτω,
Επάνω)

Ασύρματη λειτουργία

Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά αξεσουάρ υλικού

Συνδεσιμότητα

Προαιρετική: Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 J8021A, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB J8026A
(διαθέσιμος στις αρχές του 2012)

Έτοιμο για δίκτυο

Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit Ethernet)

Μνήµη

Βασική: 1 GB (1024 MB); Μέγιστη: 1 GB (1024 MB)

Τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι,
γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρό, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο
από το χρήστη

Μέγεθος χαρτιού

Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm Δίσκος 2: 102 x 148,5 έως 216 x 297 mm Προαιρετικός δίσκος 3: 148,5 x 216 έως 210 x
356 mm
Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, φάκελοι (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) Δίσκος 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x
15 cm, A6 Προαιρετικός δίσκος 3: A4, A5, B5 (JIS)

Χειρισμός χαρτιού

Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων
διαφορετικών μεγεθών, δίσκος χαρτιού 2 –
500 φύλλων

Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων
διαφορετικών μεγεθών, δίσκος χαρτιού 2 –
500 φύλλων

Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων
Προαιρετικά/Είσοδος: Δίσκος 3 εισόδου 500
φύλλων βαρύ μέσου

Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 3
εισόδου 500 φύλλων βαρύ μέσου

Βασική είσοδος: Δίσκος διαφορετικών
μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 500
φύλλων, δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων βαρύ
μέσου

Χωρητικότητα εισόδου

Δίσκος 1: φύλλα (χαρτί 75 g/m²): 100. Ετικέτες, διαφάνειες, χατόνι (163 g/m²): 50. Χαρτόνι (216 g/m²): 30. Φάκελοι: 10
Δίσκος 2: φύλλα (χαρτί 75 g/m²): 500. Χαρτόνι (163 g/m²): 200. Διαφάνειες: 200
Μέγιστη: Έως 1100 φύλλα

Χωρητικότητα εξόδου

Βασική: Μέχρι 250 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι, Μέχρι 100 φύλλα διαφάνειες
Μέγιστη: Μέχρι 250 φύλλα

Βάρος χαρτιού

Δίσκος 1: 60 έως 216 g/m² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί). Δίσκος 2: 60 έως 163 g/m² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό
χαρτί). Προαιρετικός δίσκος 3: 60 έως 176 g/m² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί)
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
500 M551n, τέσσερα προεγκατεστημένα
δοχεία γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~5.500
ασπρόμαυρες σελίδες και ~6.000 έγχρωμες
σελίδες), μονάδα συλλογής γραφίτη,
τεκμηρίωση στη συσκευασία (Οδηγός έναρξης
χρήσης), προγράμματα οδήγησης λογισμικού
και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο
τροφοδοσίας, ενσωματωμένος διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet,
δίσκος 1 τροφοδότησης 100 φύλλων
διαφορετικών μεγεθών, δίσκος 2 εισόδου 500
φύλλων

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
500 M551dn, τέσσερα προεγκατεστημένα
δοχεία γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~5.500
ασπρόμαυρες σελίδες και ~6.000 έγχρωμες
σελίδες), μονάδα συλλογής γραφίτη,
τεκμηρίωση στη συσκευασία (Οδηγός έναρξης
χρήσης), προγράμματα οδήγησης λογισμικού
και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο
τροφοδοσίας, ενσωματωμένος διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet,
υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), δίσκος 1
διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2
εισόδου 500 φύλλων, ενσωματωμένη
αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, θύρα USB
αυτόνομης εκτύπωσης

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
500 M551xh, τέσσερα προεγκατεστημένα
δοχεία γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~5.500
ασπρόμαυρες σελίδες και ~6.000 έγχρωμες
σελίδες), μονάδα συλλογής γραφίτη,
τεκμηρίωση στη συσκευασία (Οδηγός έναρξης
χρήσης), προγράμματα οδήγησης λογισμικού
και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο
τροφοδοσίας, ενσωματωμένος διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet,
υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP), δίσκος 1
διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2
εισόδου 500 φύλλων, δίσκος 3 εισόδου 500
φύλλων και βαρύ μέσου, ενσωματωμένη
αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, ασφαλής
σκληρός δίσκος ΗΡ υψηλής απόδοσης
(κρυπτογράφηση AES 128), θύρα USB
αυτόνομης εκτύπωσης

Δοχεία αντικατάστασης

Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~5.500) CE400A, δοχείο μαύρου γραφίτη HP 507X (απόδοση ISO ~11.000) CE400X, δοχείο κυανού
γραφίτη HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~6.000) CE401A, δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~6.000) CE402A, δοχείο ματζέντα γραφίτη
HP 507A LaserJet (απόδοση ISO ~6.000) CE403A

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου

IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP,
Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας. IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα:
NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (όλα 32 bit και 64 bit), Windows Server 2008 R2
(64-bit), Mac OS X v10.5, v10.6, Citrix και Windows Terminal Services (ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή συστήματος στη διεύθυνση hp.com/go/upd, στην
καρτέλα "Τεκμηρίωση" για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Novell (επισκεφτείτε τη διεύθυνση novell.com/iprint για την πιο πρόσφατη υποστήριξη), Linux
(επισκεφτείτε τη διεύθυνση hplip.net), UNIX (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts και hp.com/go/jetdirectunix_software),
τύποι συσκευών SAP (επισκεφτείτε τις διευθύνσεις hp.com/go/sap/drivers και hp.com/go/sap/print)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2003 (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα (επισκεφτείτε τη διεύθυνση
microsoft.com)
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, 150 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: http://www.apple.com

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Windows® Installer, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, Mac Installer, πρόγραμμα οδήγησης Postscript

Διαχείριση ασφάλειας

Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο
ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κοινόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec

Διαχείριση εκτυπωτή

HP Web Jetadmin, HP SureSupply. HP Utility (Mac)

Πίνακας ελέγχου

Έγχρωμη οθόνη γραφικών 4 γραμμών, 3 φωτεινές ενδείξεις (Προσοχή, Δεδομένα, Ετοιμότητα), 7 κουμπιά (Βοήθεια, Μενού, OK, Διακοπή, Επιστροφή, Κάτω,
Επάνω)

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 514 x 491 x 385 mm
Μέγιστη: 824 x 740 x 385 mm

Ελάχιστο: 514 x 491 x 402 mm
Μέγιστη: 824 x 740 x 402 mm

Ελάχιστο: 514 x 491 x 565 mm
Μέγιστη: 824 x 740 x 565 mm

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

600 x 500 x 725 mm

600 x 500 x 725 mm

755 x 600 x 725 mm

Βάρος εκτυπωτή

34 kg

34,6 kg

42,2 kg

Βάρος πακέτου

37,7 kg

38,3 kg

48 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30ºC, Υγρασία: Από 20% έως 60% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: 0 έως 35ºC, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,6 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 52 dB(A)

Ισχύς

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
Κατανάλωση: 605 W (εκτύπωση), 51 W (αναμονή), 6,9 W (αναστολή λειτουργίας), 1 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,3 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση).
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 4,053 kWh/εβδομάδα
Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος

Πιστοποιήσεις

CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Issue 4,
GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/EΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους με επιτόπου απόκριση την επόμενη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και
τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Υποσημειώσεις

Βάσει των ποσοτήτων μαύρου και έγχρωμου γραφίτη που συνοδεύουν τον εκτυπωτή και της πλειοψηφίας των κορυφαίων ανταγωνιστικών εκτυπωτών σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς όπως ανέφερε η Gap
Intelligence την 1/8/2011.; 2 Συγκριτικά με τους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise P3015 series. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης καλύπτουν τουλάχιστον το 30% των συνολικών
εκτυπώσεων με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) και ότι το μέγεθος των εργασιών είναι κατά μέσο όρο 3 σελίδες. Οι αποδόσεις διαπιστώθηκαν με χρήση
των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις και το κόστος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.; 3 Το δοχείο
μαύρου γραφίτη HP 500X LaserJet δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.; 4 Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων, η θύρα USB αυτόνομης εκτύπωσης και η υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού είναι διαθέσιμες μόνο
στους έγχρωμους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 500 M551dn και HP LaserJet Enterprise 500 M551xh.; 5 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με κάθε συνδεδεμένη συσκευή με δυνατότητα
Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και
εικόνων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Για περισσότερες λύσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; 6 Ο ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης ΗΡ
είναι διαθέσιμος μόνο με τον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 500 M551xh.; 7 Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.; 8 Ο τροφοδότης
500 φύλλων μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά για τους έγχρωμους εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 500 M551n και dn. Στα μοντέλα n και dn είναι δυνατή η προσθήκη πρόσθετου δίσκου.; 9 Εξοικονόμηση ενέργειας
βάσει εσωτερικών δοκιμών της ΗΡ στη ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συγκριτικά με την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ελάχιστη εξοικονόμηση με βάση την εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας
μετά από 45 λεπτά αδράνειας. Μέγιστη εξοικονόμηση με βάση την εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας μετά από 1 λεπτό αδράνειας. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.; 10 Συγκριτικά με τα
προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη.; 11 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση των δοχείων γραφίτη HP διατίθεται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50
χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/recycle.
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