Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 MFP M475
Ιδανικός για ομάδες εργασίας μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που χρειάζονται έγχρωμες εκτυπώσεις
επαγγελματικού επιπέδου για την παραγωγή υλικού
μάρκετινγκ εντός του γραφείου, δικτύωση,
πολυλειτουργικότητα και επιλογές φορητής εκτύπωσης.

Εκτυπώστε, αντιγράψτε, σαρώστε και στείλτε ή
λάβετε φαξ με έναν αποδοτικό εκτυπωτή HP
LaserJet MFP δικτύου.

Εντυπωσιάστε με επαγγελματικό, έγχρωμο υλικό
μάρκετινγκ που θα έχετε δημιουργήσει στην άνεση
του γραφείου σας.

● Μειώστε τις σπατάλες και διαχειριστείτε εύκολα τη χρήση χαρτιού
με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων.

● Πετύχετε ευκρινές κείμενο με λεπτομέρειες και σταθερά ομαλές
χρωματικές διαβαθμίσεις με το HP ImageREt 3600 και τα
αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet.

● Αυξήστε την παραγωγικότητά σας και εξοικονομήστε χρόνο με
εντυπωσιακές ταχύτητες εκτύπωσης έως και 20 σελ. A4/λεπτό.
● Τοποθετήστε εύκολα τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή οπουδήποτε
στο γραφείο χάρη στη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης2.
Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη δικτύωση Ethernet 10/100
για κοινόχρηστη εκτύπωση σε δίκτυο και την μπροστινή θύρα
USB για εκτύπωση και αποθήκευση σαρώσεων σε μονάδα flash.
● Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή MFP σε ελάχιστα λεπτά και αρχίστε να
εκτυπώνετε άμεσα. Χάρη στο HP Smart Install, δεν χρειάζεται CD
εγκατάστασης3.

● Σχεδιάστε και εκτυπώστε έγχρωμο υλικό μάρκετινγκ στο γραφείο
σας, σε διάφορα μεγέθη μέσων από 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5
ίντσες) έως 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 ίντσες). Για συμβουλές και
πρότυπα από την ΗΡ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/create.
● Εκτυπώστε ασπρόμαυρα έγγραφα οικονομικά, με το ίδιο κόστος
ανά σελίδα που παρέχει ένας ασπρόμαυρος εκτυπωτής HP
LaserJet MFP8.
● Εξοικονομήστε χρήματα με τα δοχεία μαύρου γραφίτη υψηλής
χωρητικότητας, που έχουν σχεδιαστεί για συχνές εκτυπώσεις9.

Απολαύστε απόδοση και δυνατότητα επέκτασης
μέσω σύνδεσης στο web.
● Χρησιμοποιήστε τις επαγγελματικές εφαρμογές και την έγχρωμη
οθόνη αφής 8,9 cm (3,5 ιντσών) για πρόσβαση, αποθήκευση και
εκτύπωση πληροφοριών από το web4.
● Μετατρέψτε τα έντυπα αντίγραφα σε ψηφιακά αρχεία εύκολα και
γρήγορα, πραγματοποιώντας σάρωση και αποθήκευση σε
μονάδα USB, email ή φάκελο δικτύου5.
● Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε με το HP ePrint1. Εκτυπώστε
απευθείας από smartphone στον εκτυπωτή σας μέσω της
δυνατότητας άμεσης ασύρματης εκτύπωσης ePrint6 και εκτυπώστε
ασύρματα από iPad®, iPhone® και iPod touch® με AirPrint™7.
● Διαχειριστείτε προληπτικά αυτόν τον εκτυπωτή MFP μέσω του HP
Web Jetadmin.

● Εξοικονομήστε ενέργεια. Η τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης της ΗΡ απενεργοποιεί
τον εκτυπωτή σας όταν δεν τον χρειάζεστε1.
● Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων.
● Περιορίστε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο. Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και
χαρτιού χάρη στο ΗP EcoSMART Console.

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

1 Η δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης HP εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή.

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Μάθετε πώς στην τοποθεσία μας στο web.

1 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. 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, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter.

2 Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια
ενεργών συνδέσεων VPN. Η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης διατίθεται μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro 400 MFP M475dw.

3 Το HP Smart Install λειτουργεί μόνο με Windows.

4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Οι υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν συνδρομή. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά χώρα/περιοχή,
γλώσσα και σύμβαση και απαιτεί αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/eprintcenter.

5 Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.

6 Η φορητή συσκευή πρέπει να διαθέτει ασύρματη σύνδεση. Ο εκτυπωτής πρέπει να έχει δυνατότητα HP ePrint. Για τη λειτουργία αυτή ενδέχεται να απαιτείται η λήψη προγράμματος
οδήγησης ή εφαρμογών από τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Η δυνατότητα άμεσης ασύρματης εκτύπωσης διατίθεται μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro
400 MFP M475dw.

7 Υποστηρίζει συσκευές iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS και iPod touch 3ης και 4ης γενιάς) που υποστηρίζουν την εκτέλεση πολλών εργασιών ταυτόχρονα. Λειτουργεί με

εκτυπωτές και συσκευές all-in-one που έχουν δυνατότητα HP ePrint. Οι συσκευές AirPrint και iOS 4.2 απαιτούν σύνδεση ασύρματου δικτύου 802.11 στον εκτυπωτή. Η απόδοση της
ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της
Apple Inc. Οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

8 Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro M1536. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 30% των συνολικών

εκτυπώσεων και έχουν 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.

9 Το δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet 305X δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 MFP M475
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript Level 3

Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi· Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 600 x 600
dpi

Ανάλυση τεχνολογίας εκτύπωσης

HP ImageREt 3600

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (A4): Έως 20 σελ/λεπτό; Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: Σε 17
δευτερόλεπτα
Έγχρωμη (A4): Έως 20 σελ/λεπτό; Εκτύπωση πρώτης έγχρωμης σελίδας: Σε 17
δευτερόλεπτα

Αριθμός δοχείων μελανιού

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού εκτυπωτή

CE863A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Smart Install, τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης
της ΗΡ, απλοποιημένος πίνακας ελέγχου, μικρό μέγεθος, καθαρές και ευκρινείς
γραμματοσειρές για Κινεζικά και Ινδικά (μόνο για Κίνα και Ινδία)
CE864A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Άμεση ασύρματη εκτύπωση, Smart Install, τεχνολογία
αυτόματης απενεργοποίησης της ΗΡ, απλοποιημένος πίνακας ελέγχου, μικρό μέγεθος,
καθαρές και ευκρινείς γραμματοσειρές για Κινεζικά και Ινδικά (μόνο για Κίνα και Ινδία)

Κύκλος λειτουργίας

Μηνιαία, A4: Έως 40.000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού

1000 έως 2500

περιθώρια εκτύπωσης

άνω: 4,2 mm; αριστερά: 4,2 mm; κάτω: 4,2 mm; δεξιά: 4,2 mm

Έκδοση Twain

Έκδοση 1.9

Έγχρωμη σάρωση

Ναι

Τύπος σάρωσης

Επίπεδης επιφάνειας, ADF

Ανάλυση σάρωσης

Υλικό: Έως 1.200 x 1.200 dpi (μονόχρωμη), έως 600 x 600 dpi (έγχρωμη)· Οπτική: Έως
1.200 dpi (μονόχρωμη), έως 600 dpi (έγχρωμη)

Ταχύτητα σάρωσης

Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 11,5 ipm· Έγχρωμη (κανονική): Έως 4,5 ipm

Επίπεδα κλίμακας γκρι/Βάθος Bit

256· 24 bit

Τύπος αρχείου σάρωσης

PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Τρόποι σάρωσης

Από επιτραπέζιο υπολογιστή: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) ή
Device Stage (Windows® 7), λογισμικό συμβατό με το πρότυπο TWAIN ή WIA

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης

Επίπεδος: 216 x 297 mm

Ανάλυση αντιγραφής

Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά): Έως 300 x 300 dpi· Έγχρωμη (κείμενο και γραφικά):
Έως 300 x 300 dpi

Ταχύτητα αντιγραφής

Ασπρόμαυρη (A4): Έως 20 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 20 αντίγραφα/λεπτό

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων

Έως 99 αντίγραφα

Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού

25 έως 400%

Πίνακας ελέγχου

CE863A: Έξυπνη οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,89 cm, κουμπιά (αρχική,
ακύρωση, βοήθεια, αριστερό/δεξί βέλος, πίσω), φωτεινές ενδείξεις LED (ετοιμότητα,
σφάλμα, ασύρματη λειτουργία)·
CE864A: Έξυπνη οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,89 cm, κουμπιά (αρχική,
ακύρωση, βοήθεια, αριστερό/δεξί βέλος, πίσω), φωτεινές ενδείξεις LED (ετοιμότητα,
σφάλμα, ασύρματη λειτουργία)·

Ανάλυση φαξ

Ασπρόμαυρο, βέλτιστη λειτουργία: Έως 300 x 300 dpi· Ασπρόμαυρο, τυπική λειτουργία:
203 x 98 dpi

Ταχύτητα φαξ

33,6 kbps

χαρακτηριστικά φαξ

Μνήμη φαξ (A4): Έως 250 σελίδες; Υποστήριξη αυτόματης σμίκρυνσης φαξ: Ναι;
Αυτόματη επανάκληση: Ναι; Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι; Υποστήριξη
ανίχνευσης χαρακτηριστικού ήχου κλήσης: Ναι; Υποστήριξη προώθησης φαξ: Ναι;
Υποστήριξη σταθμοσκόπησης φαξ: Ναι (μόνο λήψη); Υποστήριξη λειτουργίας
τηλεφώνου-φαξ: Ναι; Υποστήριξη φράγματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: Ναι;
Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης κλήσης: Έως 120 αριθμοί; Υποστήριξη διασύνδεσης
υπολογιστή: Ναι, μόνο αποστολή φαξ από υπολογιστή; Υποστήριξη δυνατότητας
απομακρυσμένης ανάκτησης: Όχι; Υποστήριξη ακουστικού τηλεφώνου: Όχι

Μόντεμ

33,6 kbps

Βασική συνδεσιμότητα

CE863A: 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα Host USB (μπροστινή πλευρά), 1 θύρα δικτύου
Fast Ethernet 10/100Base-TΧ CE864A: 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα Host USB
(μπροστινή πλευρά), 1 θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TΧ, 1 θύρα WiFi 802.11
b/g/n

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο

CE863A: Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης Fast Ethernet 10/100· Έτοιμος να συνδεθεί με
δίκτυο: Βασική (ενσωματωμένο Fast Ethernet) CE864A: Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης Fast
Ethernet 10/100, ασύρματη σύνδεση 802.11 b/g/n· Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο:
Βασική (ενσωματωμένο Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n)

Οθόνη

Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,89 cm

Βασική μνήμη

192 MB

Αναβάθμιση μνήμης

Δυνατότητα επέκτασης στα 448 MB μέσω 1 τυπικής υποδοχής DIMM

Ταχύτητα επεξεργαστή

600 MHz

Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψεως

Αυτόματη (βασική)

Τύπος και χωρητικότητα μέσου, δίσκος 1

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Φύλλα: 50·Δίσκος 1: Φύλλα: 50, Διαφάνειες:
50, Φάκελοι: 10

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (bond, για μπροσούρες, χρωματιστό, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό,
προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), καρτ ποστάλ, διαφάνειες, ετικέτες,
φάκελοι

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων

Δίσκος 1, δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, καρτ
ποστάλ (JIS μονό, JIS διπλό), φάκελοι (ISO DL, ISO C5, ISO B5). Εξάρτημα αυτόματης
εκτύπωσης δύο όψεων: A4, B5

Βάρος μέσων

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 60 έως 90 g/m²· Δίσκος 1: 60 έως 176 g/m²
(έως 220 g/m² με καρτ ποστάλ και γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά για έγχρωμους
εκτυπωτές laser της HP)

Μεγέθη ειδικών μέσων

Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: 100 x 148 έως
216 x 356 mm

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Βασική, 50 φύλλων

Χειρισμός εκτύπωσης

Δίσκος 50 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων, Δίσκος συλλογής
150 φύλλων
Χωρητικότητα εισόδου: Έως 550 φύλλα (με προαιρετικό δίσκο 250 φύλλων), Μέχρι 10
φάκελοι
Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Μέχρι 20 φάκελοι, Μέχρι 50 φύλλα διαφάνειες

Ισχύς

Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz), 220
έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
Κατανάλωση ρεύματος: 465 W (εκτύπωση), 405 W (αντιγραφή), 18 W (ετοιμότητα), 6,0
W (αναστολή λειτουργίας), 0,5 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση
ενέργειας (TEC): 1,880 kWh/εβδομάδα

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Windows®: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα
οδήγησης εκτυπωτή HP PCL 6, πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή HP WIA, πρόγραμμα
οδήγησης σαρωτή HP TWAIN, Σάρωση HP, οδηγός ρύθμισης φαξ HP, Αποστολή φαξ HP,
πρόγραμμα οδήγησης φαξ HP, ειδοποιήσεις κατάστασης, HP Update, DXP, λογισμικό
Readiris. Mac: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα
οδήγησης HP Postscript, Σάρωση HP, HP Setup Assistant, πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή/φαξ ΗΡ, HP Utility, ειδοποιήσεις ΗΡ, HP Firmware Updater, λογισμικό Readiris

Περιεχόμενα συσκευασίας

CE863A: Έγχρωμος HP LaserJet Pro 400 MFP M475dn, τέσσερα προεγκατεστημένα
αρχικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~1.400 σελίδες), τεκμηρίωση στη
συσκευασία (οδηγός εγκατάστασης υλικού), προγράμματα οδήγησης λογισμικού και
τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ,
ενσωματωμένο εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων CE864A: Έγχρωμος HP
LaserJet Pro 400 MFP M475dw, τέσσερα προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία γραφίτη HP
LaserJet (απόδοση ~1.400 σελίδες), τεκμηρίωση στη συσκευασία (οδηγός εγκατάστασης
υλικού), προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM, καλώδιο
τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, ενσωματωμένο εξάρτημα αυτόματης
εκτύπωσης δύο όψεων, ενσωματωμένη κάρτα ασύρματης λειτουργίας, καλώδιο USB
Εξαρτήματα
CF106A Τροφοδότης χαρτιού 250 φύλλων HP LaserJet
CB423A Μονάδα μνήμης ΗΡ DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων
J8021A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Αναλώσιμα
CE410A Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 305A LaserJet
Μέση απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης 2.200 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.
CE410X Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 305X LaserJet
Μέση απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης 4.000 τυπικές σελίδες σε συνεχή εκτύπωση.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.
CE411A Δοχείο κυανού γραφίτη HP 305A LaserJet
Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης 2600 τυπικές
σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798.
CE412A Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 305A LaserJet
Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης 2600 τυπικές
σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798.
CE413A Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 305A LaserJet
Μέση απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής/κίτρινης/ματζέντα μελάνης 2600 τυπικές
σελίδες σε συνεχή εκτύπωση. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798.
Συμβατά λειτουργικά συστήματα
Η εγκατάσταση πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Microsoft® Windows® 7
32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 ή
νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα
εξής: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit και 64 bit, Windows® Server 2003
32 bit (SP3 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5, v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), RED
HAT Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), SUSE Linux
(10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0),
Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (υποστηρίζεται από το αυτόματο πρόγραμμα εγκατάστασης), HPUX 11 και
Solaris® 8/9
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Υπολογιστής: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64
bit): επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2
GB (64 bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 400 MB, CD/DVD-ROM ή Internet,
θύρα USB ή δικτύου. Windows® XP (32 bit) SP2: επεξεργαστής Pentium® 233 MHz,
μνήμη RAM 512 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 400 ΜΒ, CD/DVD-ROM ή
Internet, θύρα USB ή δικτύου·
Mac: Mac OSX v10.5, v10.6, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core™,
σκληρός δίσκος 500 MB, CD-ROM/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή
δικτύου
Θόρυβος
Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,5 B(A)
Εκπομπές έντασης ήχου: 51 dB(A)
Περιβάλλον λειτουργίας
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 30ºC
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27ºC
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20 έως 40°C
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 10 έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10-80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας:20-70% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Πιστοποιήσεις προϊόντος
CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006 +A1+A2,
EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR,
GB9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες
εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.; Πιστοποιήσεις
ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1, άδεια GS
(Ευρώπη), EN 60825-1 (συσκευή Laser/LED κλάσης 1), οδηγία χαμηλής τάσης
2006/95/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.·
ENERGY STAR:CE863A: Ναι· CE864A: Ναι·
Διαστάσεις προϊόντος
π x β x υ: 420 x 483 x 500 mm
Μέγιστο: 420 x 693 x 500 mm
Βάρος προϊόντος
29,5 kg
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν
ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Χώρα προέλευσης
Προϊόν Κίνας
Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης U1H64E - Υποστήριξη υλικού HP 3 ετών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
LaserJet M475 με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
U1H66E - Υποστήριξη υλικού HP 3 ετών για έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές
LaserJet M475 με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5
U1H74PE - Υποστήριξη υλικού HP 1 έτους μετά την εγγύηση για έγχρωμους
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M475 με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
U1H73PE - Υποστήριξη υλικού HP 1 έτους μετά την εγγύηση για έγχρωμους
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές LaserJet M475 με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5
(U1H66E και U1H73PE: "4 ώρες"/Έλεγχος διαθεσιμότητας σε επίπεδο
χώρας/περιοχής)
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να
βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας
με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP
Care Pack.
Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
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