Φύλλο δεδομένων

HP LaserJet Enterprise 600
M602
ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – με απόδοση και δυνατότητες επέκτασης.
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κορυφαίο εκτυπωτή HP LaserJet σε ομάδες εργασίας για μείωση του κόστους
και αύξηση της παραγωγικότητας. Χειριστείτε τις καθημερινές ανάγκες εκτύπωσης, αλλάξτε τις συνήθειες
εκτύπωσης και ελέγξτε την πρόσβαση στον εκτυπωτή με προσαρμοσμένες πολιτικές εκτύπωσης και
ασφαλή εκτύπωση.

Υψηλή αξιοπιστία και πρωτοποριακές ταχύτητες.
● Αυξήστε την παραγωγικότητα με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης έως 50 σελ./λ.1 και
δημιουργήστε έγγραφα σε ποικιλία μέσων.
● Διαχειριστείτε τη ροή εργασίας απευθείας από τον εκτυπωτή μέσω του έγχρωμου πίνακα ελέγχου
4 γραμμών και εκτυπώστε γρήγορα από μια μονάδα flash USB.
● Ανταποκριθείτε με ευκολία στις ανάγκες εκτύπωσης υψηλού όγκου με την αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης2, έως τέσσερις δίσκους χαρτιού 500 φύλλων3, έναν δίσκο 100 φύλλων για
διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και χωρητικότητα έως 3.600 φύλλα4.
● Αντικαταστήστε εύκολα τα δοχεία γραφίτη με την απλή θύρα πρόσβασης και απολαύστε αθόρυβη,
καθαρή απόδοση.
Πετύχετε κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού.
● Ελέγξτε τη χρήση της ενέργειας με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
HP5, η οποία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τη δραστηριότητα του
δικτύου. Η τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης μειώνει τους χρόνους προθέρμανσης/ψύξης,
εξοικονομώντας ακόμα περισσότερη ενέργεια6.
● Παρακολουθήστε τη χρήση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ορίστε προσαρμοσμένες
επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας και ρυθμίσεις εκτύπωσης με το HP EcoSMART Console7.
● Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης2.
● Τα προεγκατεστημένα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP περιορίζουν τα απορρίμματα. Ανακυκλώστε
τα δωρεάν μέσω του προγράμματος HP Planet Partners8.
Απολαύστε ασφαλή εκτύπωση με ελάχιστη παρέμβαση.
● Ελέγξτε τις πρακτικές εκτύπωσης και ενισχύστε τις πολιτικές ασφάλειας χρησιμοποιώντας το HP
Access Control9.
● Ελέγξτε το περιβάλλον εκτύπωσης και μειώστε το κόστος με το HP Web Jetadmin, διαχειριστείτε
τους πόρους IT με το HP Universal Print Driver και περιορίστε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον10.
● Ενισχύστε την ασφάλεια σε πολλές συσκευές δικτύου: διευρύνετε το δίκτυο των διευθύνσεων IP
με το πρότυπο IPv6, απολαύστε γρήγορο έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση ευαίσθητων
δεδομένων με ασφάλεια IPSec.
● Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα θέματα συμμόρφωσης και ασφάλειας ολόκληρης της
επιχείρησης.
Διευρύνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης ώστε να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της επιχείρησής
σας.
● Ενημερώστε, διαχειριστείτε και διευρύνετε εύκολα τις δυνατότητες των εκτυπωτών δικτύου με
το υλικολογισμικό HP FutureSmart.
● Η πρωτοποριακή δυνατότητα επέκτασης απλοποιεί την υλοποίηση των προσαρμοσμένων ροών
εργασίας και λύσεων διαχείρισης εγγράφων της HP και τρίτων κατασκευαστών.
● Απολαύστε δυνατότητα φορητής εκτύπωσης με το HP ePrint - τώρα μπορείτε να εκτυπώνετε
σχεδόν από οπουδήποτε11.
● Αξιοποιήστε στο έπακρο την επένδυσή σας προσθέτοντας λειτουργίες, όπως έλεγχο ταυτότητας
μέσω κάρτας ή υπολογισμό κόστους εργασίας, χρησιμοποιώντας την υποδοχή ενσωμάτωσης
υλικού12.

Περιήγηση στο προϊόν
Εικονίζεται ο HP LaserJet Enterprise 600 M602x:
1. Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών με πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
2. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για ενοποίηση λύσεων
3. Θύρα USB απευθείας εκτύπωσης
4. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
5. Διακόπτης λειτουργίας στην πρόσοψη
6. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
7. Μία θύρα πρόσβασης για την εγκατάσταση τυπικών ή υψηλής χωρητικότητας
δοχείων γραφίτη
8. Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων για βαριά προσαρμοσμένα μέσα
έως bond 200 g/m²
9. Δύο δίσκοι εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 1.100
φύλλων
10. Ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
Ethernet
11. Συνολική μνήμη 512 MB και επεξεργαστής 800 MHz για εύκολο χειρισμό
περίπλοκων εργασιών εκτύπωσης
12. Θύρα Hi-Speed USB 2.0

Η σειρά με μια ματιά

Μοντέλο

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Εκτυπωτής HP LaserJet
Enterprise 600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600
M602x

Αριθμός προϊόντος

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Ταχύτητες εκτύπωσης

Έως 52 σελ/λεπτό (letter)

Έως 52 σελ/λεπτό (letter)

Έως 52 σελ/λεπτό (letter)

Έως 52 σελ/λεπτό (letter)

Πίνακας ελέγχου

Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών,
πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών,
πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών,
πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

Έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών,
πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100
φύλλων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Δίσκος 2 500 φύλλων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Δίσκος 3 500 φύλλων

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Ναι

Δίσκος συλλογής 500 φύλλων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων

Χειροκίνητη (παρέχεται
υποστήριξη προγράμματος
οδήγησης)

Ναι

Ναι

Ναι

Θυρίδα 5 θέσεων 500 φύλλων

Προαιρετικά

Ναι

Προαιρετικά

Προαιρετικά

Πιστοποίηση Blue Angel UZ 171

Μη διαθέσιμο

Ναι

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Αναλώσιμα

CE390A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90A 10.000 σελίδες
CE390X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας ΗΡ 90Χ 24.000 σελίδες
CF065A Κιτ συντήρησης HP LaserJet CF065A 220 V 225.000 σελίδες

Εξαρτήματα

CF062A Αξεσουάρ HP LaserJet Automatic Duplexer για εκτύπωση διπλής όψης
CE998A Τροφοδότης και δίσκος εισόδου 500 φύλλων HP LaserJet
CE398A Δίσκος εισόδου 1500 φύλλων HP LaserJet
CE405A Μονάδα στοίβαξης/συρραφής HP LaserJet 500 φύλλων
CE399A Τροφοδότης φακέλων HP LaserJet 75 φύλλων
CE997A Θυρίδα 5 θέσεων HP LaserJet 500 φύλλων
CE404A Μονάδα στοίβαξης HP LaserJet 500 φύλλων
CB525A Βάση εκτυπωτών HP LaserJet P4010/P4510/600 Series
CB527A Προσαρμοσμένη κασέτα μέσων 400 φύλλων HP LaserJet
Q3216A Κασέτα 1.000 συρραπτικών HP
CE483A Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 512 MB

Συνδεσιμότητα

J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB

Επισκευή και υποστήριξη

HZ490E Υποστήριξη HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές
LaserJet M602
HZ481E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M602
HZ488E Υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές
LaserJet M602
HZ489E Υποστήριξη HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές
LaserJet M602
HZ501PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών
μερών για εκτυπωτές LaserJet M602
HZ500PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για εκτυπωτές LaserJet M602
HZ502PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet M602
UC742E Υπηρεσία ΗΡ δικτυακής εγκατάστασης για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας κατηγορίας
UZ048E Υπηρεσία ΗΡ δικτυακής εγκατάστασης και διαμόρφωσης αυτόματης αποστολής για μονόχρωμους εκτυπωτές LaserJet μεσαίας
κατηγορίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Μοντέλο

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Εκτυπωτής HP LaserJet
Enterprise 600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Αριθμός προϊόντος

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 50 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη (A4); Έως 33 εικόνες/λεπτό δύο όψεων (A4)

Εκτύπωση πρώτης σελίδας

Σε 8,5 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα)

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 6 mm; Κάτω: 6 mm; Αριστερά: 5 mm; Δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης

Γλώσσες εκτύπωσης

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

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

HP ePrint, Apple AirPrint™

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 225.000 σελίδες (A4), Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 3.000 έως 15.000

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 LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχής, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (πληροφοριών, διακοπής/ακύρωσης, επιστροφής,
αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα

Ασύρματη λειτουργία

Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού

Συνδεσιμότητα

Βασική: 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομης εκτύπωσης και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB
2.0 (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 USB 2.0 Hi-Speed HIP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών); Προαιρετική: Ασύρματο LAN
802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB (διαθέσιμος στις αρχές
του 2012)

Έτοιμο για δίκτυο

Βασική

Μνήµη

Βασική: 512 MB; Μέγιστη: 1 GB

Σκληρός δίσκος

Δεν διαθέτει

Μοντέλο

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Εκτυπωτής HP LaserJet
Enterprise 600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Αριθμός προϊόντος

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Τύποι μέσων

Χαρτί (bond, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό, ελαφρύ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, αυτοκόλλητες
ετικέτες, καθορισμένο από το χρήστη

Μέγεθος χαρτιού

Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76
x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2,
προαιρετικός δίσκος εισόδου 500
φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356
mm. Προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων: 102 x
148 έως 170 x 282 mm
Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού:
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10
x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6
ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων: A4,
A5, RA4, B5 (JIS). Προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4

Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76
x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2,
προαιρετικός δίσκος εισόδου 500
φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356
mm. Προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων: 102 x
148 έως 170 x 282 mm
Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού:
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10
x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6
ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων: A4,
A5, RA4, B5 (JIS). Προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4

Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76
x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2,
προαιρετικός δίσκος εισόδου 500
φύλλων: 148 x 210 έως 216 x 356
mm. Προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων: 102 x
148 έως 170 x 282 mm
Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού:
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10
x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6
ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων: A4,
A5, RA4, B5 (JIS). Προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4

Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76
x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2,
δίσκος 3: 148 x 210 έως 216 x 356
mm. Προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων: 102 x
148 έως 170 x 282 mm

Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100
φύλλων για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500
φύλλων

Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100
φύλλων για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500
φύλλων, αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης

Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100
φύλλων για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500
φύλλων, αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης

Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500
φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100
φύλλων

Τυπική έξοδος: 1.100 φύλλα (500
στη θήκη με την όψη κάτω, 100
στην πίσω θύρα με την όψη πάνω
και 500 φύλλα στη θυρίδα 5
θέσεων)
Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων,
προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για
τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων
(δυνατότητα προσθήκης έως 4 για
χωρητικότητα εισόδου έως 3.600
φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων 75 φύλλων

Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500
φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100
φύλλων

Βασική είσοδος: Δίσκος 1 100
φύλλων για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού, δίσκος 2 εισόδου 500
φύλλων, δίσκος 3 εισόδου 500
φύλλων, αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης
Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 500
φύλλων, πίσω θήκη εξόδου 100
φύλλων

Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων,
προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για
τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων
(δυνατότητα προσθήκης έως 4 για
χωρητικότητα εισόδου έως 3.600
φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων 75 φύλλων

Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων,
προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για
τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων
(δυνατότητα προσθήκης έως 4 για
χωρητικότητα εισόδου έως 3.600
φύλλα), προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων 75 φύλλων

Δίσκος 3: φύλλα: 500 (προαιρετικό)
Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα

Δίσκος 3: φύλλα: 500
Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα

Χειρισμός χαρτιού

Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων,
προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων (μόνο για
τη θέση του δίσκου 2), προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων
(δυνατότητα προσθήκης έως 4 για
χωρητικότητα εισόδου έως 3.600
φύλλα), προαιρετικός αυτόματος
τροφοδότης εκτύπωσης διπλής
όψης, προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων 75 φύλλων
Χωρητικότητα εισόδου

Δίσκος 1: Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10
Δίσκος 2: φύλλα: 500
Δίσκος 3: φύλλα: 500 (προαιρετικό)
Δίσκος 3: φύλλα: 500 (προαιρετικό)
Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα
Μέγιστη: Έως 3.600 φύλλα

Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού:
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10
x 15 cm, φάκελος (DL ISO, C5 ISO, C6
ISO, B5 ISO). Δίσκος 2, δίσκος 3: A4,
A5, RA4, B5 (JIS), προαιρετικός
δίσκος εισόδου υψηλής
χωρητικότητας 1.500 φύλλων: A4

Χωρητικότητα εξόδου

Βασική: Έως 600 φύλλα (500 στη
θήκη με την όψη κάτω, 100 στην
πίσω θύρα με την όψη πάνω), Μέχρι
10 φάκελοι, Έως 600 φύλλα
διαφάνειες

Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με
Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με
Έως 600 φύλλα (500 στη θήκη με
την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα
την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα
την όψη κάτω, 100 στην πίσω θύρα
με την όψη πάνω), Έως 1.100
με την όψη πάνω), Μέχρι 10
με την όψη πάνω), Μέχρι 10
φύλλα (500 στη θήκη με την όψη
φάκελοι, Έως 600 φύλλα
φάκελοι, Έως 600 φύλλα
κάτω, 100 στην πίσω θύρα με την
διαφάνειες
διαφάνειες
όψη πάνω και 500 φύλλα στη
θυρίδα 5 θέσεων)., Έως 1.100
φύλλα διαφάνειες
Μέγιστη: Έως 1.100 φύλλα (Πίσω θύρα με την όψη πάνω: έως 100 φύλλα. Άνω θήκη εξόδου: έως 500 φύλλα. προαιρετική θυρίδα 5 θηκών, προαιρετικό εξάρτημα
στοίβαξης, προαιρετικό εξάρτημα στοίβαξης/συρραφής: έως 500 φύλλα)

Βάρος χαρτιού

Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού: 60 έως 200 g/m². Δίσκος 2,
προαιρετικός δίσκος εισόδου 500
φύλλων, προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων,
προαιρετικός δίσκος εισόδου
υψηλής χωρητικότητας 1.500
φύλλων: 60 έως 120 g/m².
Προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων: 75 έως 105g/m².
Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120
g/m²

Τυπική συνδεσιμότητα

1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet, 2 εξωτερικές θύρες Host USB (1 αυτόνομης εκτύπωσης και 1 εξωτερικής πρόσβασης), 2 εσωτερικές θύρες host USB 2.0
(για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών), 1 USB 2.0 Hi-Speed HIP (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών)

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
600 M602n, δοχείο μαύρου γραφίτη
HP LaserJet (~10.000 σελίδες),
καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς
γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση
σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης,
φυλλάδιο υποστήριξης, φυλλάδιο
HP ePrint, οδηγός εγγύησης (όπου
ισχύει)

Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού: 60 έως 200 g/m². Δίσκος 2,
προαιρετικός δίσκος εισόδου 500
φύλλων, προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων,
προαιρετικός δίσκος εισόδου
υψηλής χωρητικότητας 1.500
φύλλων: 60 έως 120 g/m².
Προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων: 75 έως 105g/m².
Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120
g/m²

Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας
δεξιάς γωνίας, λογισμικό και
τεκμηρίωση σε CD-ROM, δοχείο
μαύρου γραφίτη HP LaserJet
(~10.000 σελίδες), αυτόματη
εκτύπωση διπλής όψης, οδηγός
έναρξης χρήσης, φυλλάδιο
υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint,
οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει),
φύλλο σφαλμάτων αυτόματης
εκτύπωσης διπλής όψης, θυρίδα 5
θέσεων 500 φύλλων (CE997A θυρίδα 5 θέσεων 500 φύλλων για
HP LaserJet)

Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού: 60 έως 200 g/m². Δίσκος 2,
προαιρετικός δίσκος εισόδου 500
φύλλων, προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων,
προαιρετικός δίσκος εισόδου
υψηλής χωρητικότητας 1.500
φύλλων: 60 έως 120 g/m².
Προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων: 75 έως 105g/m².
Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120
g/m²

Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
600 M602dn, δοχείο μαύρου
γραφίτη HP LaserJet (~10.000
σελίδες), καλώδιο τροφοδοσίας
δεξιάς γωνίας, λογισμικό και
τεκμηρίωση σε CD-ROM, αυτόματη
εκτύπωση διπλής όψης, οδηγός
έναρξης χρήσης, φυλλάδιο
υποστήριξης, φυλλάδιο HP ePrint,
οδηγός εγγύησης (όπου ισχύει),
φύλλο σφαλμάτων αυτόματης
εκτύπωσης διπλής όψης

Δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη
χαρτιού: 60 έως 200 g/m². Δίσκοι 2,
3: 60 έως 120 g/m², προαιρετικός
δίσκος εισόδου 500 φύλλων,
προαιρετική κασέτα
προσαρμοσμένων μέσων,
προαιρετικός δίσκος εισόδου
υψηλής χωρητικότητας 1.500
φύλλων: 60 έως 120 g/m²,
προαιρετικός τροφοδότης
φακέλων: 75 έως 105g/m².
Εκτύπωση διπλής όψης: 60 έως 120
g/m²

Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
600 M602x, δοχείο μαύρου γραφίτη
HP LaserJet (~10.000 σελίδες),
καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς
γωνίας, λογισμικό και τεκμηρίωση
σε CD-ROM, δίσκος εισόδου 500
φύλλων, αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης, οδηγός έναρξης
χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης,
φυλλάδιο HP ePrint, οδηγός
εγγύησης (όπου ισχύει), φύλλο
σφαλμάτων αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης

Μοντέλο

HP LaserJet Enterprise 600
M602n

Εκτυπωτής HP LaserJet
Enterprise 600 M602m

HP LaserJet Enterprise 600
M602dn

HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Αριθμός προϊόντος

CE991A

F3J54A

CE992A

CE993A

Δοχεία αντικατάστασης

Δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90A (~10.000 σελίδες) CE390A, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 90X (~24.000 σελίδες) CE390X

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου

IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 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, v10.7, 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, v10.7, 150 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: http://www.apple.com

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, πρόγραμμα εγκατάστασης για Mac, 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 LCD 4 γραμμών 2,29 x 5,33 cm, 3 λυχνίες LED (προσοχής, δεδομένων, ετοιμότητας), κουμπιά (πληροφοριών, διακοπής/ακύρωσης, επιστροφής,
αρχικής, φακέλου, αριστερού βέλους), χωρίς αριθμητικά πλήκτρα

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 415 x 428 x 398 mm
Μέγιστη: 415 x 768 x 398 mm

Ελάχιστο: 415 x 508 x 969 mm
Μέγιστη: 415 x 768 x 398 mm

Ελάχιστο: 415 x 508 x 398 mm
Μέγιστη: 415 x 768 x 398 mm

Ελάχιστο: 415 x 508 x 513 mm
Μέγιστη: 415 x 768 x 513 mm

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

588 x 540 x 499 mm

588 x 633 x 499 mm

588 x 633 x 499 mm

588 x 633 x 749 mm

Βάρος εκτυπωτή

23,7 kg

33,01 kg

26,3 kg

32,8 kg

Βάρος πακέτου

27,5 kg

30,1 kg

30,1 kg

38,9 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15 έως 32ºC, Υγρασία: 10 έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -30 έως 60ºC, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 7,0 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 56 dB(A)

Ισχύς

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση: 820 Watt (εκτύπωση), 21 Watt (αναμονή), 5,5 Watt (αναστολή), 1,0 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,3 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση).
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,763 kWh/εβδομάδα
Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Πιστοποιήσεις

CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB9254-2008, Οδηγία EMC
2004/108/EΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής
Blue Angel
Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους με επιτόπου απόκριση. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν,
χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Υποσημειώσεις

Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.; 2 Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη μόνο στους εκτυπωτές HP LaserJet
Enterprise 600 M602dn και M602x. Το εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης πωλείται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; 3 Ο πρόσθετος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων διατίθεται
μόνο με τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; 4 Ο δίσκος εισόδου 1 χωρητικότητας 1.500 φύλλων παρέχεται ξεχωριστά για τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 600 M602 series.; 5 Οι δυνατότητες της
τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει.; 6 Συγκριτικά με τα προϊόντα που
χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη.; 7 Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.; 8 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP
διατίθενται 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.; 9 Η αγορά του HP Access Control γίνεται ξεχωριστά.; 10 Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από
τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin. Το HP Universal Print Driver παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/upd.; 11 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Το
χαρακτηριστικό λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.; 12 Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοραστούν
ξεχωριστά.
1
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