Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 300 M351
Ιδανικός για επαγγελματίες που χρειάζονται έγχρωμα
έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας από έναν εύχρηστο
και πολύ οικονομικό εκτυπωτή HP LaserJet.

Εντυπωσιάστε με επαγγελματικά έγχρωμα έγγραφα
και έντυπα μάρκετινγκ που θα έχετε δημιουργήσει
στην άνεση του γραφείου σας.
● Απολαύστε επαγγελματικά αποτελέσματα ακριβείας.
Η τεχνολογία HP ImageREt 3600 και τα αυθεντικά
δοχεία γραφίτη HP LaserJet παρέχουν εξαιρετικό
χρώμα και ευκρινές και καθαρό κείμενο.

● Σχεδιάστε και εκτυπώστε τα δικά σας έντυπα
μάρκετινγκ 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).
● Κάντε περισσότερα από τον υπολογιστή σας:
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/create για
ιδέες και συμβουλές χρήσης ή λήψη προτύπων και
φωτογραφιών για εμπορική χρήση από την HP.
● Εκτυπώστε έγγραφα οικονομικά. Επωφεληθείτε από το
ίδιο κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης ανά σελίδα με
αυτό ενός ασπρόμαυρου εκτυπωτή HP LaserJet2.

Αυξήστε την παραγωγικότητα και απολαύστε
πρακτική και εύκολη εγκατάσταση και εύχρηστες
λειτουργίες.

θύρα εύκολης πρόσβασης επιτρέπει τη γρήγορη και
απλή αντικατάσταση των δοχείων.
● Δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή και πλοηγηθείτε
στον εύχρηστο πίνακα ελέγχου δύο γραμμών με
ευκολία.

Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας με την τεχνολογία
αυτόματης απενεργοποίησης της ΗΡ, που
απενεργοποιεί τον εκτυπωτή όταν δεν τον χρειάζεστε5.
● Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία άμεσης
ενεργοποίησης, ένα πρωτοποριακό σύστημα σύντηξης
που θερμαίνεται και κρυώνει γρήγορα6.
● Εκμεταλλευτείτε τη δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση.
Τα δοχεία που επιστρέφονται μέσω του
προγράμματος HP Planet Partners ανακυκλώνονται
υπεύθυνα7.
● Αποκτήστε κεντρική, εύκολη πρόσβαση σε
προσαρμοσμένες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας
και ρυθμίσεις εκτυπωτή και μειώστε τη χρήση χαρτιού
με το HP EcoSMART Console.

● Απολαύστε υψηλή παραγωγικότητα και
εξοικονομήστε χρόνο με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης
έως 18 σελ. A4/λεπτό.
● Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή σε λίγα μόλις λεπτά. Με
το HP Smart Install μπορείτε να αρχίσετε γρήγορα να
εκτυπώνετε σε επιτραπέζιο υπολογιστή ή netbook,
χωρίς CD1.
● Πετύχετε σταθερά αποτελέσματα και περισσότερες
εκτυπώσεις χάρη στα αυθεντικά δοχεία μαύρου
γραφίτη υψηλής χωρητικότητας HP3 και την εύκολη
διαδικασία παραγγελίας με το HP SureSupply4. Η
1Το HP Smart Install λειτουργεί μόνο με Windows.

2 Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro P1566/P1606dn. 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.

3 Το δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet CE305X δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.

4 Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε το
www.hp.com/learn/suresupply.

5 Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει εσωτερικών δοκιμών της ΗΡ για τη ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης, σε σύγκριση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Ελάχιστη
εξοικονόμηση με εκκίνηση της αναστολής μετά από 45 λεπτά. Μέγιστη εξοικονόμηση με εκκίνηση της αναστολής μετά από 1 λεπτό. Τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί να διαφέρουν.

6 Συγκριτικά με την παραδοσιακή σύντηξη.

7 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης των δοχείων εκτύπωσης 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.

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 300 M351
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Laser
Ασπρόμαυρη (κανονική): Έως 18 σελ/λεπτό· Εκτύπωση πρώτης
ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας): Σε 17 δευτερόλεπτα·
Έγχρωμη (κανονική): Έως 18 σελ/λεπτό· Εκτύπωση πρώτης έγχρωμης
σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας): Σε 17 δευτερόλεπτα·
Ανάλυση εκτύπωσης
Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi· Ασπρόμαυρη (κανονική):
Έως 600 x 600 dpi· Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi·
Ανάλυση τεχνολογίας εκτύπωσης
HP ImageREt 3600
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού 500 έως 1500
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας
Έως 30.000 σελίδες
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
HP PCL 5c, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, PDF
Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψεως
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
Αριθμός δοχείων μελάνης
4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
Υποστήριξη SureSupply
Ναι
Διαχείριση εκτυπωτή
Windows®: HP Device Toolbox (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), ειδοποιήσεις
SNP (ελάχιστη εγκατάσταση δικτύου), HP Web Jetadmin (λήψη). Mac: HP
Utility
Βασική συνδεσιμότητα
1 Hi-Speed USB 2.0
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας
Όχι
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο
Όχι
Τεχνολογία εκτύπωσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ταχύτητα εκτύπωσης

Πίνακας ελέγχου

Γραμματοσειρές
Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων
Μέγιστη μνήμη
Αναβάθμιση μνήμης
Χειρισμός χαρτιού

Ταχύτητα επεξεργαστή
Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστική

Οθόνη LCD 2 γραμμών και 16 χαρακτήρων με οπισθοφωτισμό, 5 κουμπιά
(ακύρωση εργασίας, αριστερό βέλος, δεξί βέλος, επιλογή, πίσω), 2 λυχνίες
LED (προσοχή, ετοιμότητα)
84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType
Χαρτί (bond, για μπροσούρες, χρωματιστό, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο,
φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό),
καρτ ποστάλ, διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι
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)
Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3:
100 x 148 έως 216 x 356 mm
384 MB
Δυνατότητα επέκτασης στα 384 MB μέσω 1 τυπικής υποδοχής DIMM
Δίσκος 50 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων
Χειρισμός εισόδου: Έως 300 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι
Χειρισμός εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Μέχρι 50 φύλλα
600 MHz
Windows®: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP,
πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6, ειδοποιήσεις κατάστασης, HP
Update, DXP. Mac: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης
HP, πρόγραμμα οδήγησης HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP
Alerts, HP Firmware Updater
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
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
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15 έως 30ºC
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27ºC
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20 έως 40ºC
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)
Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,4 B(A)
Εκπομπές έντασης ήχου: 51 dB(A)

Εξαρτήματα

Αναλώσιμα

Ισχύς

Πιστοποιήσεις προϊόντος

Διαστάσεις προϊόντος
Βάρος προϊόντος
Εγγύηση

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

CE955A: Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 300 M351a, 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
CB423A Μονάδα μνήμης ΗΡ DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων
J8021A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500
802.11b/g
CF106A Τροφοδότης χαρτιού 250 φύλλων HP LaserJet
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.
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: 410 W (ενεργός), 15,7 W (ετοιμότητα), 3,0 W
(αναστολή), 0,5 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση
ενέργειας (TEC): 1,237 kWh/εβδομάδα
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 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: Ναι
405 x 454 x 322 mm
22,74 kg
Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους με επιστροφή στην HP ή σε
εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
U1J02E - Υποστήριξη υλικού HP 3 ετών για έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet
M351 με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
U1J08PE - Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για έγχρωμο
εκτυπωτή LaserJet M351 με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
U1J03E - Υπηρεσία επιστροφής υλικού HP 3 ετών για έγχρωμο εκτυπωτή
LaserJet M351
U1J07PE - Υπηρεσία επιστροφής υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για
έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M351 (U1J03E και U1J07PE: μόνο σε Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Μεσόγειο και Αφρική)

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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