Datový list

HP LaserJet Enterprise 600
M602
ZRYCHLETE SVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY – s výkonem a možnostmi rozšíření.
Sdílení této špičkové tiskárny HP LaserJet s pracovními skupinami umožňuje snížit náklady a navýšit
produktivitu. Vlastní tiskové postupy a funkce zabezpečeného tisku umožňují zvládat každodenní tisk, upravit
návyky v oblasti tisku a řídit přístup k tiskárně.

Tento přístroj si vás získá svou rychlostí a spolehlivostí v náročném provozu.
● Zvyšte svou produktivitu díky rychlosti tisku až 50 str./min1 a využijte možnosti tisknout dokumenty
na celou řadu typů médií.
● Pomocí 4řádkového barevného displeje ovládacího panelu lze spravovat úlohy přímo z tiskárny
a také snadno tisknout z jednotky USB flash.
● Potřeby velkoobjemového tisku snadno pokrývá automatický oboustranný tisk2, až čtyři zásobníky
papíru na 500 listů3, víceúčelový zásobník na 100 listů a kapacita až 3 600 listů4.
● Snadná výměna tonerových kazet prostřednictvím přístupových dvířek a tichý a čistý provoz.
Dosáhněte nevídaných úspor energie a papíru.
● Řízení spotřeby energie napomáhá technologie HP Auto-On/Auto-Off5, která zapíná a vypíná
tiskárnu podle síťové aktivity. Technologie HP Instant-on zrychluje proces zahřívání a chladnutí, a
tím šetří ještě více energie6.
● Sledujte údaje o využití a upravujte možnosti úspory energie a nastavení tiskárny prostřednictvím
konzoly HP EcoSMART7.
● Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku2.
● Předinstalované originální tonerové kazety HP snižují množství odpadu. K jejich bezplatné recyklaci
můžete využít program HP Planet Partners8.
Zabezpečený tisk s minimálními zásahy.
● Software HP Access Control vám umožní řídit tiskové postupy a nastavit zásady zabezpečení9.
● Mějte přehled o svém tiskovém prostředí a snižujte náklady se softwarem HP Web Jetadmin.
Spravujte IT zdroje s univerzálním tiskovým ovladačem HP a snižte svůj dopad na životní prostředí10.
● Vylepšené zabezpečení více síťových zařízení: rozšíření IP adres sítě pomocí protokolu IPv6, rychlé
ověřování a šifrování důvěrných dat pomocí technologie zabezpečení IPSec.
● Efektivní správa kompatibility a zabezpečení ve vaší firmě.
Rozšiřte své tiskové možností tak, aby odpovídaly požadavkům vaší rostoucí firmy.
● Technologie HP FutureSmart Firmware umožňuje snadné získávání aktualizací, správu a rozšíření
možností síťových tiskáren.
● Inovativní rozšiřitelnost zjednodušuje nasazení řešení pracovních postupů a správy dokumentů – ať
již vlastních, od společnosti HP nebo od třetí strany.
● Díky službě HP ePrint, která umožňuje tisknout téměř odkudkoliv, dosáhnete požadované mobility
tisku11.
● Využijte své investice na maximum – pořiďte si další funkce (jako je ověřování kartou nebo nová
účetní opatření) prostřednictvím rozhraní pro integraci hardwaru12.

Představení produktu
Vyobrazena tiskárna HP LaserJet Enterprise 600 M602x:
1. Intuitivní čtyřřádkový barevný displej s 10tlačítkovou klávesnicí
2. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující připojení doplňků
3. Přímý obslužný port USB
4. Vestavěný automatický oboustranný tisk
5. Praktický čelní vypínač
6. Výstupní zásobník na 500 listů
7. Přístupová dvířka pro instalaci standardních nebo vysokokapacitních tonerových
kazet
8. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme těžká vlastní média až do hmotnosti
200 g/m²
9. Dva vstupní zásobníky na 500 listů pro zvýšení celkové vstupní kapacity na 1 100
listů
10. Integrovaný tiskový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet 10/100/1000Base-TX
11. 512 MB celkové paměti a 800MHz procesor snadno zvládnou složité tiskové úlohy
12. USB port Hi-Speed 2.0

Přehled kompletní řady

Model

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Tiskárna HP LaserJet
Enterprise 600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600
M602x

Produktové číslo

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Rychlost tisku

Až 52 str./min (letter)

Až 52 str./min (letter)

Až 52 str./min (letter)

Až 52 str./min (letter)

Ovládací panel

Čtyřřádkový barevný displej,
10tlačítková klávesnice

Čtyřřádkový barevný displej,
10tlačítková klávesnice

Čtyřřádkový barevný displej,
10tlačítková klávesnice

Čtyřřádkový barevný displej,
10tlačítková klávesnice

Rozhraní pro integraci hardwaru

ano

ano

ano

ano

Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů

ano

ano

ano

ano

Zásobník 2 na 500 listů

ano

ano

ano

ano

Zásobník 3 na 500 listů

Volitelné

Volitelné

Volitelné

ano

Výstupní zásobník na 500 listů

ano

ano

ano

ano

Automatický oboustranný tisk

Ruční (podpora ovladače
zajištěna)

ano

ano

ano

Schránka na 500 listů s 5 přihrádkami

Volitelné

ano

Volitelné

Volitelné

Certifikace Blue Angel UZ 171

Není dostupné

ano

Není dostupné

Není dostupné

Příslušenství, spotřební materiál a podpora
Spotřební materiál

CE390A HP 90A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 10 000 stran
CE390X HP 90X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 24 000 stran
CF065A HP LaserJet CF065A 220V Sada pro údržbu 225 000 stran

Příslušenství

CF062A Automatická duplexní jednotka HP LaserJet pro oboustranný tisk
CE998A Podavač vstupního zásobníku na 500 listů pro tiskárnu HP LaserJet
CE398A Vstupní zásobník HP LaserJet na 1 500 listů
CE405A Sešívačka/odkládací zásobník na 500 listů pro tiskárny HP LaserJet
CE399A Podavač obálek – 75 obálek pro HP LaserJet
CE997A Schránka HP LaserJet na 500 listů s 5 přihrádkami
CE404A Stohovač pro HP LaserJet, 500 listů
CB525A Podstavec pro tiskárny řady HP LaserJet P4010/P4510/600
CB527A Kazeta HP LaserJet na 400 listů pro vlastní média
Q3216A Zásobník svorek HP, 1000 ks
CE483A Paměť HP 512 MB 144-pin x32 DDR2 DIMM

Možnosti připojení

J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB

Servis a podpora

HZ490E HP: 3 roky podpory s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M602
HZ481E HP: 3 roky podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M602
HZ488E HP: 4 roky podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M602
HZ489E HP: 5 let podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M602
HZ501PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den na místě s ponecháním vadného média pro tiskárnu
LaserJet M602
HZ500PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro tiskárnu LaserJet M602
HZ502PE HP: 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet M602
UC742E HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro instalaci v síti
UZ048E HP: služba LaserJet Mono středního dosahu pro automatické odesílání a konfiguraci v síti

Technická specifikace
Model

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Tiskárna HP LaserJet Enterprise
600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Produktové číslo

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Rychlost tisku

Až 50 str./min černobíle (A4); Až 33 obr./min duplex (A4)

Rychlost vytištění první stránky

Již za 8,5 s černobíle (A4, připraveno)

Rozlišení tisku

Až 1 200 x 1 200 dpi Černá

Tisková technologie

Laser

Oblast tisku

Okraje tisku: Horní: 6 mm; Dolní: 6 mm; Levý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku

Tiskové jazyky

HP PCL 6, HP PCL 5e (ovladač HP PCL 5e je nutné stáhnout z Internetu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (verze 1.4)

Možnost mobilního tisku

HP ePrint, Apple AirPrint™

Měsíční kapacita tisku

Až 225000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 3000 až 15000

Fonty a typy písem

105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí v emulaci HP Postscript úrovně 3 (včetně značky
měny Euro); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma třetích stran je možné přidat pomocí
paměťové karty; Informace o písmech HP LaserJet a emulaci IPDS se nachází na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts.

Podpora technologie SureSupply

ano

Rychlost procesoru

800 MHz

Monitor

2,29 x 5,33 cm 4řádkový barevný displej LCD, 3 indikátory LED (Attention – upozornění, Data a Ready – provoz), tlačítka (Information – informace, Stop/Cancel –
zastavit/zrušit, Return – zpět, Home – domů, Folder – složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice

Bezdrátové připojení

Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství

Možnosti připojení

Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty
USB 2.0 (pro připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HIP (pro připojení zařízení třetích stran); Volitelné: Bezdrátová síť LAN 802.11b/g/n
(režim stanice), další síťové příslušenství, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB (dostupný na začátku roku 2012)

Práce v síti

Standardní

paměť

Standardní: 512 MB; Maximální: 1 GB

Pevný disk

Žádné

Model

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Tiskárna HP LaserJet Enterprise
600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Produktové číslo

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Typy médií

Papír (univerzální, barevný, hlavičkový, běžný, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý, lehký), obálky, štítky, kartón, fólie, štítky, definované uživatelem

Formát papíru

Vlastní metrika: Víceúčelový
zásobník 1: 76 x 127 až
216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný
vstupní zásobník na 500 listů:
148 x 210 až 216 x 356 mm;
volitelná kazeta pro vlastní média:
102 x 148 až 170 x 282 mm
Podporovaná metrika: Víceúčelový
zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
(JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL
ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník
2, volitelný vstupní zásobník na 500
listů: A4, A5, RA4, B5 (JIS); volitelný
vstupní velkokapacitní zásobník na
1 500 listů: A4

Vlastní metrika: Víceúčelový
zásobník 1: 76 x 127 až
216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný
vstupní zásobník na 500 listů:
148 x 210 až 216 x 356 mm;
volitelná kazeta pro vlastní média:
102 x 148 až 170 x 282 mm
Podporovaná metrika: Víceúčelový
zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
(JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL
ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník
2, volitelný vstupní zásobník na 500
listů: A4, A5, RA4, B5 (JIS); volitelný
vstupní velkokapacitní zásobník na
1 500 listů: A4

Vlastní metrika: Víceúčelový
zásobník 1: 76 x 127 až
216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný
vstupní zásobník na 500 listů:
148 x 210 až 216 x 356 mm;
volitelná kazeta pro vlastní média:
102 x 148 až 170 x 282 mm
Podporovaná metrika: Víceúčelový
zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
(JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL
ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník
2, volitelný vstupní zásobník na 500
listů: A4, A5, RA4, B5 (JIS); volitelný
vstupní velkokapacitní zásobník na
1 500 listů: A4

Vlastní metrika: Víceúčelový
zásobník 1: 76 x 127 až
216 x 356 mm; Zásobník 2,
zásobník 3: 148 x 210 až
216 x 356 mm; volitelná kazeta pro
vlastní média: 102 x 148 až 170 x
282 mm
Podporovaná metrika: Víceúčelový
zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
(JIS), RA4, 10 x 15 cm, obálka (DL
ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Zásobník
2, zásobník 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS);
volitelný vstupní velkokapacitní
zásobník na 1 500 listů: A4

Manipulace s papírem

Standardní vstup: Víceúčelový
zásobník 1 na 100 listů, vstupní
zásobník 2 na 500 listů

Standardní vstup: Víceúčelový
zásobník 1 na 100 listů; vstupní
zásobník 2 na 500 listů; automatická
duplexní jednotka pro oboustranný
tisk

Standardní vstup: Víceúčelový
zásobník 1 na 100 listů; vstupní
zásobník 2 na 500 listů; automatická
duplexní jednotka pro oboustranný
tisk

Standardní výstup: Výstup. zásobník
na 500 listů; Zadní výstup. zásobník,
100 listů

Standardní výstup: 1 100 listů (500 v
koši lícem dolů, 100 v zadních
dveřích lícem nahoru a 500 ve
schránce s 5 přihrádkami)
Volitelný/vstup: Volitelný vstupní
zásobník na 500 listů, volitelná
kazeta pro vlastní média (pouze pro
umístění do zásobníku 2), volitelný
vysokokapacitní vstupní zásobník na
1 500 listů (přidat lze až 4 další
vstupní zásobníky; maximální
vstupní kapacita je 3 600 listů),
volitelný podavač obálek na 75 listů

Standardní výstup: Výstup. zásobník
na 500 listů; Zadní výstup. zásobník,
100 listů

Standardní vstup: Víceúčelový
zásobník 1 na 100 listů; vstupní
zásobník 2 na 500 listů; vstupní
zásobník 3 na 500 listů; automatická
duplexní jednotka pro oboustranný
tisk
Standardní výstup: Výstup. zásobník
na 500 listů; Zadní výstup. zásobník,
100 listů

Volitelný/vstup: Volitelný vstupní
zásobník na 500 listů, volitelná
kazeta pro vlastní média (pouze pro
umístění do zásobníku 2), volitelný
vysokokapacitní vstupní zásobník na
1 500 listů (přidat lze až 4 další
vstupní zásobníky; maximální
vstupní kapacita je 3 600 listů),
volitelný podavač obálek na 75 listů

Volitelný/vstup: Volitelný vstupní
zásobník na 500 listů, volitelná
kazeta pro vlastní média (pouze pro
umístění do zásobníku 2), volitelný
vysokokapacitní vstupní zásobník na
1 500 listů (přidat lze až 4 další
vstupní zásobníky; maximální
vstupní kapacita je 3 600 listů),
volitelný podavač obálek na 75 listů

Zásobník 3: listy: 500 (volitelně)
Maximální: Až 3 600 listů

Zásobník 3: listy: 500
Maximální: Až 3 600 listů

Volitelný/vstup: Volitelný vstupní
zásobník na 500 listů, volitelná
kazeta pro vlastní média (pouze pro
umístění do zásobníku 2), volitelný
vysokokapacitní vstupní zásobník na
1 500 listů (přidává až 4 další
vstupní zásobníky, a nabízí tak
vstupní kapacitu až 3 600 listů),
volitelná duplexní jednotka pro
automatický oboustranný tisk,
volitelný podavač obálek na 75 listů
Vstupní kapacita

Zásobník 1: listy: 100; fólie: 50; obálky: 10
Zásobník 2: listy: 500
Zásobník 3: listy: 500 (volitelně)
Zásobník 3: listy: 500 (volitelně)
Maximální: Až 3 600 listů
Maximální: Až 3 600 listů

Kapacita výstupního zásobníku

Standardní: Až 600 listů
(500 v zásobníku lícem dolů,
100 v zadních dvířkách s lícem
nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů
fólie

Až 600 listů (500 v zásobníku lícem
Až 600 listů (500 v zásobníku lícem
Až 600 listů (500 v zásobníku lícem
dolů, 100 v zadních dvířkách s lícem
dolů, 100 v zadních dvířkách s lícem
dolů, 100 v zadních dvířkách s lícem
nahoru), Až 1 100 listů (500 v koši
nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů
nahoru), Až 10 obálek, Až 600 listů
lícem dolů, 100 v zadních dveřích
fólie
fólie
lícem nahoru a 500 ve schránce s 5
přihrádkami)., Až 1100 listů fólie
Maximální: Až 1 100 listů (zadní dvířka s lícem nahoru: až 100 listů; Horní výstupní přihrádka: až 500 listů; volitelná schránka s 5 přihrádkami, odkládací zásobník,
volitelná sešívačka / odkládací zásobník: až 500 listů)

Gramáž papíru

Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200
g/m²; Zásobník 2, volitelný vstupní
zásobník na 500 listů, volitelná
kazeta pro vlastní média, volitelný
vysokokapacitní zásobník na 1 500
listů: 60 až 120 g/m²; volitelný
podavač obálek: 75 až 105 g/m²;
volitelná duplexní jednotka: 60 až
120 g/m²

Standardní připojení

1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externí hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externě přístupný); 2 interní hostitelské porty USB 2.0 (pro
připojení zařízení třetích stran); 1 vysokorychlostní port USB 2.0 HIP (pro připojení zařízení třetích stran)

Co je obsaženo v krabici

Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600
M602n; černá tonerová kazeta HP
LaserJet (výtěžnost cca 10 000
stran); napájecí kabel s pravoúhlou
koncovkou; software a dokumentace
na disku CD-ROM; příručka
Začínáme; leták s informacemi
o podpoře; leták s informacemi
o službě HP ePrint; záruční příručka
(je-li třeba)

Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200
g/m²; Zásobník 2, volitelný vstupní
zásobník na 500 listů, volitelná
kazeta pro vlastní média, volitelný
vysokokapacitní zásobník na 1 500
listů: 60 až 120 g/m²; volitelný
podavač obálek: 75 až 105 g/m²;
volitelná duplexní jednotka: 60 až
120 g/m²

Tiskárna; Pravoúhlý napájecí kabel;
Disk CD-ROM se softwarem a
dokumentací; Černá tonerová kazeta
HP LaserJet (cca na 10 000 stran);
Automatická duplexní jednotka pro
oboustranný tisk; Příručka
Začínáme; Informační leták; Leták
HP ePrint; Záruční příručka (je-li
poskytována); Automatická duplexní
jednotka se schránkou na 500 listů s
5 přihrádkami (CE997A – schránka
na 500 listů s 5 přihrádkami HP
LaserJet)

Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200
g/m²; Zásobník 2, volitelný vstupní
zásobník na 500 listů, volitelná
kazeta pro vlastní média, volitelný
vysokokapacitní zásobník na 1 500
listů: 60 až 120 g/m²; volitelný
podavač obálek: 75 až 105 g/m²;
volitelná duplexní jednotka: 60 až
120 g/m²

Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600
M602dn; černá tonerová kazeta HP
LaserJet (výtěžnost cca 10 000
stran); napájecí kabel s pravoúhlou
koncovkou; software a dokumentace
na disku CD-ROM; automatická
funkce pro oboustranný tisk;
příručka Začínáme; leták
s informacemi o podpoře; leták
s informacemi o službě HP ePrint;
záruční příručka (je-li potřeba); list
oprav automatického
oboustranného tisku

Víceúčelový zásobník 1: 60 až 200
g/m²; Zásobník 2, 3: 60 až 120
g/m²; volitelný vstupní zásobník na
500 listů, volitelná kazeta pro vlastní
média, volitelný vysokokapacitní
vstupní zásobník na 1 500 listů: 60
až 120 g/m²; volitelný podavač
obálek: 75 až 105 g/m²; Duplexní
jednotka: 60 až 120 g/m²

Tiskárna HP LaserJet Enterprise 600
M602x; černá tonerová kazeta HP
LaserJet (výtěžnost cca 10 000
stran); napájecí kabel s pravoúhlou
koncovkou; software a dokumentace
na disku CD-ROM; vstupní zásobník
na 500 listů; automatická funkce pro
oboustranný tisk; příručka
Začínáme; leták s informacemi
o podpoře; leták s informacemi
o službě HP ePrint; záruční příručka
(platí v příslušných místech); list
oprav automatického
oboustranného tisku

Model

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Tiskárna HP LaserJet Enterprise
600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Produktové číslo

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Náhradní kazety

Černá tonerová kazeta HP LaserJet 90A (výtěžnost přibližně 10 000 stran) CE390A; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 90X (výtěžnost přibližně 24 000 stran)
CE390X

Podporované síťové protokoly

IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Jiné: NetWare NDS, Bindery, NDPS,
ePrint

Kompatibilní operační systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (všechny 32bitové a 64bitové verze), Windows
Server 2008 R2 (64bitový); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Terminálové služby Citrix a Windows (nejnovější informace najdete v příručce správce systému, kterou
najdete v záložce Dokumentace na stránce hp.com/go/upd); Novell (informace o nejnovější podpoře najdete na stránkách novell.com/iprint); Linux (viz hplip.net);
UNIX (viz hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts a hp.com/go/jetdirectunix_software); Zařízení typu SAP (viz hp.com/go/sap/drivers a hp.com/go/sap/print)

Minimální požadavky na systém

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 nebo vyšší), Windows Server 2003 (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2008, Windows Server
2008 R2; 200 MB volného místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB místa na pevném disku; hardwarové systémové požadavky dle operačního systému naleznete na adrese:
http://www.apple.com

Dodávaný software

Instalační služba systému Windows®, samostatný ovl. HP PCL 6; Instalátor pro systém Mac, ovl. jaz. Postscript

Správa zabezpečení

Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s
předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec

Správa tiskárny

HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)

Ovládací panel

2,29 x 5,33 cm 4řádkový barevný displej LCD, 3 indikátory LED (Attention – upozornění, Data a Ready – provoz), tlačítka (Information – informace, Stop/Cancel –
zastavit/zrušit, Return – zpět, Home – domů, Folder – složka, šipka doleva), bez číselné klávesnice

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

Min.: 415 x 428 x 398 mm
Maximální: 415 x 768 x 398 mm

Min.: 415 x 508 x 969 mm
Maximální: 415 x 768 x 398 mm

Min.: 415 x 508 x 398 mm
Maximální: 415 x 768 x 398 mm

Min.: 415 x 508 x 513 mm
Maximální: 415 x 768 x 513 mm

Rozměry balení (š x h x v)

588 x 540 x 499 mm

588 x 633 x 499 mm

588 x 633 x 499 mm

588 x 633 x 749 mm

Hmotnost tiskárny

23,7 kg

33,01 kg

26,3 kg

32,8 kg

Hmotnost balení

27,5 kg

30,1 kg

30,1 kg

38,9 kg

Provozní prostředí

Teplota: 15 až 32 ºC, Vlhkost: 10 až 80% RH

ukládání informací

Teplota: -30 až 60 ºC, Vlhkost: 10 až 90 % RH

Akustické vlastnosti

Zvukové emise – napájení: 7,0 B(A); Emise akustického tlaku: 56 dB(A)

Napájení

Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Spotřeba: 820 W (tisk), 21 W (pohotovostní režim), 5,5 W (režim spánku), 1,0 W (automatické vypnutí), 0,3 W (ruční vypnutí); Běžná spotřeba energie: 3,763
kWh/týden
Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení

Certifikáty

CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 třída B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, směrnice EMC
2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení o elektromagnetické kompatibilitě vyžadovaná jednotlivými zeměmi
Štítek Blue Angel
Vyhovuje normě ENERGY STAR®
Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Záruka

Jednoletá záruka opravy na místě. Volitelná služba HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Poznámky pod čarou

Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Skutečná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému,
softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; 2 Automatický oboustranný tisk je k dispozici pouze u tiskáren HP LaserJet Enterprise 600 M602dn a M602x. Příslušenství pro oboustranný tisk lze zakoupit
samostatně pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; 3 Přídavný 1 zásobník na 500 listů je k dispozici pouze pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; 4 Vysokokapacitní vstupní zásobník na 1 500 listů lze
zakoupit samostatně pro řadu tiskáren HP LaserJet Enterprise 600 M602.; 5 Funkce HP Auto-On/Auto-Off závisí na typu tiskárny a na jejím nastavení. Skutečná spotřeba energie se může lišit.; 6 V porovnání s produkty
využívajícími běžný způsob zapékání.; 7 Může vyžadovat aktualizaci firmwaru.; 8 Dostupnost programu se může lišit. Program HP Planet Partners, prostřednictvím kterého lze originální tiskové kazety HP vrátit a
recyklovat, je v současnosti k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech na celém světě. Více informací se dozvíte na stránkách www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na
obaly.; 9 Řešení HP Access Control je třeba zakoupit samostatně.; 10 Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzální tiskový ovladač HP je bezplatně ke stažení na
stránce www.hp.com/go/upd.; 11 Tiskárna musí být připojena k Internetu. Funkce pracuje s libovolným zařízením, které podporuje Internet a e-mailové služby. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů
dokumentů a obrázků naleznete na stránkách www.hp.com/go/eprintcenter. Některé produkty HP LaserJet vyžadují aktualizaci firmwaru.; 12 Zařízení připojená prostřednictvím rozhraní pro integraci hardwaru může být
nutné zakoupit samostatně.
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za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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