Φύλλο δεδομένων

Έγχρωμος εκτυπωτής HP
LaserJet Pro 200 MFP M276

Ενισχύστε την παραγωγικότητα με
τις ευέλικτες επιλογές σάρωσης,
αποστολής φαξ και αντιγραφής.
Εκτυπώστε σχεδόν από
οπουδήποτε με το HP ePrint .
Εκσυγχρονίστε τις εργασίες
γραφείου: με την έγχρωμη οθόνη
αφής 8,9 cm (3,5 ίντσες) μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση σε
επαγγελματικές εφαρμογές από
αυτόν τον έγχρωμο MFP με
δυνατότητα ασύρματης
λειτουργίας .
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Επωφεληθείτε από την ευέλικτη παραγωγικότητα με σύνδεση σε δίκτυο.
● Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο σαρώνοντας έγγραφα απευθείας σε μονάδα flash, σε email, σε φάκελο δικτύου
ή στο web. Αυτός ο MFP εκτελεί επίσης εργασίες αποστολής φαξ, εκτύπωσης και αντιγραφής με ευκολία.
● Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή οπουδήποτε και μοιραστείτε τον χάρη στην ασύρματη και ενσωματωμένη
συνδεσιμότητα Ethernet1,2. Η διαμόρφωση του δικτύου γίνεται σε λίγα μόλις λεπτά και χωρίς καλώδια2,5.
● Κάντε το φινίρισμα των εργασιών αντιγραφής και σάρωσης ευκολότερο, χρησιμοποιώντας τον αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων (ADF) 35 φύλλων.
● Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB εύκολης πρόσβασης για εκτύπωση και αποθήκευση σαρώσεων σε μονάδα flash.

Απολαύστε εύκολη χρήση με σύνδεση στο web.

Επισημάνσεις
● Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ,

ψηφιακή αποστολή

● Εκτύπωση/αντιγραφή έως 14 σελ./λεπτό
● 256 MB RAM
● 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 θύρα Host USB, 1

θύρα Ethernet

● Έως 600 x 600 dpi (με το HP ImageREt 3600)

● Απλοποιήστε τις ροές εργασιών. Χρησιμοποιήστε την έγχρωμη οθόνη αφής 8,9 cm (3,5 ιντσών) για γρήγορη
πρόσβαση σε επαγγελματικές εφαρμογές3 και εκτύπωση επαγγελματικών πληροφοριών. Μπορείτε ακόμα και
να πραγματοποιήσετε σάρωση σε online τοποθεσίες αποθήκευσης.
● Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε με το HP ePrint4.
● Εκτυπώστε εύκολα από φορητή συσκευή στον εκτυπωτή, χωρίς δίκτυο, χρησιμοποιώντας την Ασύρματη άμεση
εκτύπωση2,6. Εκτυπώστε ασύρματα από iPad™, iPhone® και iPod touch® μέσω του AirPrint™7.
● Ολοκληρώστε την εγκατάσταση σε λίγα μόλις λεπτά. Με το HP Smart Install δεν απαιτείται CD8.

Βασιστείτε σε χρώμα επαγγελματικής ποιότητας.
● Εκτυπώστε ζωηρά χρώματα και καθαρές λεπτομέρειες με την τεχνολογία HP ImageREt 3600 και γραφίτη
ColorSphere II.
● Χρησιμοποιήστε την αντιγραφή ταυτότητας για να αντιγράψετε σε μία όψη και τις δύο όψεις μιας ταυτότητας.
Βελτιώστε την ποιότητα των αντιγράφων σας με την αυτόματη βελτιστοποίηση αντιγράφων.
● Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με ταχύτητα έως και 14 σελ./λεπτό9. Περιορίστε την
ανάγκη τοποθέτησης νέου χαρτιού στο δίσκο χάρη στη χωρητικότητα έως 150 φύλλων χαρτιού.
● Επωφεληθείτε από το ίδιο κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης ανά σελίδα με αυτό ενός ασπρόμαυρου εκτυπωτή
HP LaserJet10. Εξοικονομήστε χρήματα με το δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 131X11.

Εξοικονομήστε πόρους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
● Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ, που ενεργοποιεί
και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τις ανάγκες σας12.
● Εξοικονομήστε ενέργεια και χρόνο με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης13. Ξεκινήστε την εκτύπωση με έξοδο
της πρώτης σελίδας σε μόλις 19 δευτερόλεπτα9.
● Συμβάλλετε στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα προεγκατεστημένα δοχεία μειώνουν τα υλικά
συσκευασίας. Το μικρό μέγεθος αυτού του εκτυπωτή MFP έχει σχεδιαστεί για εξοικονόμηση χώρου και λιγότερη
σπατάλη σε υλικά συσκευασίας.
● Δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση. Τα δοχεία που επιστρέφονται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners
ανακυκλώνονται υπεύθυνα14.

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 200 MFP M276

Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 14 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 14 σελ/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 και εξαιρέθηκε το πρώτο σετ
δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες,
http://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.
εκτός της πρώτης σελίδας: Σε 18,5 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4)

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 600 x 600 dpi Μαύρο; Έως 600 x 600 dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4,3 mm; Κάτω: 4,3 mm; Αριστερά: 4,3 mm; Δεξιά: 4,3
mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (μέσω του
προγράμματος οδήγησης Universal Print Driver)

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

CF144A: HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria; CF145A: HP ePrint, Απευθείας
ασύρματη εκτύπωση, Apple AirPrint™, επαγγελματικές εφαρμογές

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 30.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 1500

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή

750 MHz

Οθόνη

Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 8,89 cm

Ασύρματη λειτουργία

CF144A: Όχι; CF145A: Ναι, ενσωματωμένο WiFi 802.11 b/g/n, ασφαλής ασύρματη
άμεση εκτύπωση

Έτοιμο για δίκτυο

CF144A: Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet); CF145A: Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet,
WiFi 802.11b/g/n)

Μνήµη

Βασική: 256 MB

Συμβατότητα κάρτας μνήμης

Κανένα

Τύποι μέσων

Χαρτί (bond, μπροσούρες, χρωματιστό, γυαλιστερό, βαρύ, επιστολόχαρτο, ελαφρύ,
φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες,
ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι

Μεγέθη μέσων

Υποστηριζόμενες A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS μονό, JIS διπλό),
φάκελοι (DL, C5, B5); Προσαρμογή:
CF144A: 76 x 127 έως 216 x 356 mm; CF145A: 76 x 127 έως 216 x 356 mm

Διαχείριση μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 150 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου: Έως 125 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι
Μέγιστη: Έως 125 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος
οδήγησης)

Βάρος χαρτιού

Υποστηρίζεται, μέσω της διαδρομής χαρτιού: 60 έως 163 g/m² (έως 220 g/m² με
γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά laser της HP)

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Ναι

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Βασική, 35 φύλλων

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Έως 99 αντίγραφα, σελιδοποίηση, σμίκρυνση/μεγέθυνση από 25% έως 400%,
προσαρμογή στη σελίδα, δύο ή τέσσερις σελίδες σε μία, προσαρμόσιμες
προκαθορισμένες επιλογές αντιγραφής, αντίθεση (φωτεινότερο/σκουρότερο),
ανάλυση (ποιότητα αντιγραφής), υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου, αντιγραφή
ταυτότητας, βελτιστοποίηση αντιγραφής, πρόχειρη αντιγραφή, μη αυτόματη
αντιγραφή διπλής όψης; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα: Ανάλυση
αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά:
Έως 600 x 600 dpi; Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) (35
φύλλων); Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Από επιτραπέζιο υπολογιστή: Solution Center
Lite (Windows Vista, Windows XP) ή Device Stage (Windows 7), λογισμικό συμβατό με
το πρότυπο TWAIN ή WIA, σάρωση, αντιγραφή, email, φαξ από την πρόσοψη ή τα
αντίστοιχα κουμπιά αρχείων; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; ADF σάρωσης διπλής όψης:
Όχι; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική
ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Μορφή αρχείων σάρωσης

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

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 10,5 σελίδες/λεπτό (έγχρωμες, σάρωση από ADF σε φάκελο δικτύου), έως 12
σελίδες/λεπτό (μονόχρωμες & έγχρωμες, αντιγραφή από ADF, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

30 bit/ 256

Περιοχή σάρωσης

Ελάχιστο μέγεθος μέσων: 48,8 x 48,8 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 297 mm;
Σαρώσιμη περιοχή (ADF): Ελάχιστο μέγεθος μέσων: 102 x 127 mm; Μέγιστο μέγεθος
μέσων: 216 x 356 mm αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Ψηφιακή αποστολή

Βασική: Σάρωση σε USB, σάρωση σε φάκελο, σάρωση σε email, σάρωση σε web/cloud

Φαξ

Ναι, 33,6 kbps

Προδιαγραφές φαξ

Μνήμη φαξ: Έως 250 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x 196
dpi; Υψηλή ποιότητα: 300 x 300 dpi (χωρίς ενδιάμεσους τόνους); Γρήγορη κλήση: Έως
120 αριθμοί; Μετάδοση, μέγιστος αριθμός τοποθεσιών: 120

Περιεχόμενα συσκευασίας

CF144A: Έγχρωμος HP LaserJet Pro 200 MFP M276n, προεγκατεστημένα αρχικά
δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα, κίτρινου γραφίτη HP LaserJet με γραφίτη
ColorSphere (~700 σελίδες), υποστήριξη εισόδου από τον αυτόματο τροφοδότη
εγγράφων (ADF), CD με το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης της συσκευής,
οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδιο(α) τροφοδοσίας, καλώδιο(α)
τηλεφώνου· CF145A: Έγχρωμος HP LaserJet Pro 200 MFP M276nw,
προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία μαύρου, κυανού, ματζέντα, κίτρινου γραφίτη HP
LaserJet με γραφίτη ColorSphere (~700 σελίδες), υποστήριξη εισόδου από τον
αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), CD με το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό οδηγό
χρήσης της συσκευής, οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, καλώδιο(α)
τροφοδοσίας, καλώδιο(α) τηλεφώνου, καλώδιο USB·

Αναλώσιμα

CF210A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 131A 1.600 σελίδες
CF210X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας ΗΡ 131Χ
2.400 σελίδες
CF211A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 131A 1.800 σελίδες
CF212A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 131A 1.800 σελίδες
CF213A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 131A 1.800 σελίδες
Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που
εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα
οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP WIA, πρόγραμμα
οδήγησης σάρωσης HP TWAIN, HP Scan, Οδηγός ρύθμισης φαξ HP, HP Send Fax,
πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης φαξ HP. Mac: Πρόγραμμα
εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης Postscript ΗΡ, HP
Scan, HP Setup Assistant, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης φαξ ΗΡ, HP Ink Widget, HP
Utility, ρύθμιση σάρωσης σε email/φάκελο

Διαχείριση εκτυπωτή

Windows: HP Toolbox FX (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), ειδοποιήσεις SNP (ελάχιστη
εγκατάσταση), HP Web Jetadmin (λήψη). Mac: HP Utility

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Η εγκατάσταση πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows 8, 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:
Windows Server 2008 (32 bit και 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 ή νεότερη
έκδοση), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, 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 την αυτόματη
εγκατάσταση), HPUX 11 και Solaris 8/9

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 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 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. Windows XP (32 bit) (SP2):
επεξεργαστής Pentium® 233 MHz, μνήμη RAM 512 MB (32 bit) ή 2 GB (64 bit),
ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή
δικτύου
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core™,
μνήμη RAM 256 MB, 300 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

CF144A: 449 x 476 x 414 mm; Μέγιστη 449 x 533 x 414 mm
CF145A: 449 x 476 x 414 mm; Μέγιστη 449 x 533 x 414 mm

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

600 x 500 x 610 mm

Βάρος εκτυπωτή

CF144A: 23,6 kg; CF145A: 23,6 kg

Βάρος πακέτου

26,9 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15 έως 32,5ºC, Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -20 έως 40ºC, Υγρασία: Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,1 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 48 dB(A)

Ισχύς

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
Κατανάλωση: 315 Watt (αντιγραφή), 310 Watt (εκτύπωση), 13 Watt (ετοιμότητα), 6,4
Watt (αναστολή), 0,2 Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC):
1,440 kWh/εβδομάδα
Εσωτερικό Τροφοδοσία

Πιστοποιήσεις

CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR,
GB9254-2008, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη),
άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν
ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Επισκευή και υποστήριξη

UX453E - Πρόγραμμα σέρβις HP για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για έγχρωμους
εκτυπωτές LaserJet MFP (διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές της Ευρώπης, της
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής)
UX435E - Πρόγραμμα σέρβις HP για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet MFP (διατίθεται σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Σλοβακία).

Υποσημειώσεις
1 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.; 2 Η Ασύρματη άμεση εκτύπωση,

η ενσωματωμένη
ασύρματη συνδεσιμότητα και η Αυτόματη ασύρματη σύνδεση HP είναι διαθέσιμες μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro 200 MFP M276nw.; 3 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να
απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/eprintcenter.; 4 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με οποιαδήποτε
συνδεδεμένη συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Απαιτεί δημιουργία λογαριασμού εγγραφής στις Υπηρεσίες Web ΗΡ. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Για περισσότερες λύσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; 5 Η Αυτόματη ασύρματη σύνδεση ΗΡ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις διαμορφώσεις συστημάτων. Η απόδοση
της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/autowirelessconnect.; 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 προγραμμάτων οδήγησης ή εφαρμογών από τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter.; 7 Υποστηρίζει τις παρακάτω
συσκευές με iOS 4.2 ή νεότερες εκδόσεις: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ή νεότερο), iPod touch® (3ης γενιάς ή νεότερο). Λειτουργεί με τους εκτυπωτές ΗΡ με δυνατότητα AirPrint και απαιτεί σύνδεση του εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή iOS. Η απόδοση
της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Η ονομασία AirPrint, το λογότυπο AirPrint και οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες/περιοχές.; 8 Το HP Smart Install λειτουργεί μόνο στα Windows.; 9 Η ταχύτητα εκτύπωσης υπολογίζεται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 εξαιρουμένου του πρώτου 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. Η ακριβής ταχύτητα FPO ποικίλλει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού, την πολυπλοκότητα του εγγράφου, το δίκτυο, το πλάτος και το βάρος του μέσου, το περιβάλλον και το μέγεθος της εργασίας.; 10 Σε σύγκριση με τον εκτυπωτή HP LaserJet Pro MFP M1536dnf.
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.; 11 Το δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 131X δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.; 12 Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή.; 13 Σε
σύγκριση με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη.; 14 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης 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.
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