Adatlap

HP LaserJet Pro 200 színes MFP
M276

A sokoldalú lapolvasási, faxolási és
másolási lehetőségek fokozzák a
termelékenységet. A HP ePrint
megoldással szinte bárhonnan
nyomtathat . Irodai feladatok
egyszerűsítése: ezen a vezeték
nélküli használatra alkalmas
színes többfunkciós eszközön egy
8,9 cm-es (3,5 hüvelykes) színes
érintőképernyővel elérhetők az
üzleti alkalmazások .
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Tapasztalja meg a sokoldalú, hálózati termelékenységet.
● A dokumentumoknak közvetlenül egy flash meghajtóra, e-mailbe, hálózati mappába vagy a webre történő
beolvasásával idő és fáradság takarítható meg. Ez a többfunkciós készülék könnyedén megbirkózik a faxolási,
nyomtatási és másolási feladatokkal.
● A vezeték nélküli kapcsolatot kínáló nyomtató bárhol beüzemelhető és megosztható az irodában1,2. Gyors
hálózati konfigurálás – kábelek nélkül2,5.
● A 35 lapos automatikus lapadagoló használatával a másolási és lapolvasási műveletek könnyebben
elvégezhetők.
● A könnyen hozzáférhető USB-port lehetővé teszi a flash meghajtóról történő nyomtatást és az arra történő
beolvasást.

Főbb jellemzők
● Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás,

digitális küldés
● Nyomtatás/másolás percenként akár 14 oldal
sebességgel
● 256 MB RAM
● 1 nagy sebességű USB 2.0 port, 1
USB-gazdaport, 1 Ethernet
● Akár 600 x 600 dpi (HP ImageREt 3600
technológiával)

Tapasztalja meg a webes nyomtatás által biztosított könnyedséget.
● Egyszerűbb munkafolyamatok – a 8,9 cm-es (3,5 hüvelykes) színes érintőképernyős kijelzővel elérhetők az üzleti
alkalmazások3 és gyorsan nyomtathatók az üzleti információk. A lapolvasás akár online tárhelyekre is történhet.
● A HP ePrint megoldással szinte bárhonnan nyomtathat4.
● A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás könnyű nyomtatást biztosít mobil eszközökről a nyomtatóra, hálózat
nélkül2,6. Az AirPrint™ technológiával vezeték nélkül nyomtathat iPad®, iPhone® és iPod touch® készülékekről7.
● A telepítés csak pár perc — a HP Smart Install használata esetén még CD-re sincs szükség.8

Megbízható, professzionális minőségű színes nyomtatás.
● A HP ImageREt 3600 technológia és a ColorSphere II toner révén élénk színek és éles részletek állíthatók elő.
● Az igazolványmásolással egyoldalas másolat készíthető kétoldalas igazolványokról. A másolatok minősége az
automatikus másolásoptimalizálással javítható.
● Professzionális minőségű színes nyomtatás, percenként akár 14 oldalas sebességgel9. A 150 lapos
papírkapacitásnak köszönhetően ritkábban kell a papírt utántölteni.
● A fekete-fehér HP LaserJet nyomtatókéval egyező lapköltséget érhet el10. A nagy kapacitású HP LaserJet 131X
fekete tonerkazettával pénz takarítható meg11.

Az erőforrások megőrzése segít a környezetvédelmi célkitűzések megvalósításában.
● Takarítson meg energiát – a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája bekapcsolja a nyomtatót, ha
szükséges, és kikapcsolja, ha nincs szüksége rá12.
● Az azonnali aktiválás technológia energiát és időt takarít meg13. A nyomtatás indításával az első oldal már 19
másodperc alatt elkészül9.
● Mérsékelje a környezetterhelést – az előtelepített kazetták révén kevesebb csomagolóanyagra van szükség. Ez a
kompakt méretű többfunkciós készülék kevesebb helyet foglal, és kevesebb csomagolóanyagot igényel.
● Újrahasznosítás ingyen és könnyedén – a HP Planet Partners program keretében visszaküldött patronokat
felelősségteljesen újrahasznosítjuk.14

HP LaserJet Pro 200 színes MFP M276

Műszaki adatok
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Nyomtatási sebesség

Akár 14 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 14 oldal percenként ISO színes (A4)
A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának
kihagyásával történt. További információ: http://www.hp.com/go/printerclaims. A
pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a
dokumentum bonyolultságától függ.
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Kevesebb mint 18,5 s fekete
(A4)

Nyomtatási felbontás

Max. 600 x 600 dpi Fekete; Max. 600 x 600 dpi

Nyomtatási technológia

Lézer

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 4,3 mm; Alsó: 4,3 mm; Bal: 4,3 mm; Jobb: 4,3 mm

Nyomtatónyelvek

HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emuláció (univerzális
nyomtató-illesztőprogrammal)

Nyomtatópatronok száma

4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Mobil nyomtatási képesség

CF144A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány; CF145A: HP ePrint, vezeték
nélküli közvetlen nyomtatás, Apple AirPrint™, üzleti alkalmazások

Havi terhelhetőség

Max. 30 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 250 – 1500

Automatikus papírérzékelő

Nem

Processzorsebesség

750 MHz

Képernyő

8,89 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)

Vezeték nélküli

CF144A: Nem; CF145A: Igen, beépített WiFi 802.11 b/g/n, biztonságos vezeték nélküli
közvetlen nyomtatás

Hálózati használatra kész

CF144A: Standard (beépített Ethernet); CF145A: Szabványos (beépített Ethernet, WiFi
802.11b/g/n)

memória

Alapkiépítésben: 256 MB

Memóriakártya kompatibilitása

Egyik sem

Médiatípusok

Papír, (rajzlap, brosúra, színezett, fényes, vastag, levélpapír, vékony, fotó, sima,
előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), fóliák, címkék, borítékok,
kártyaköteg

Médiaméretek

Támogatott A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, képeslap (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas),
boríték (DL, C5, B5); Egyedi:
CF144A: 76 x 127 – 216 x 356 mm; CF145A: 76 x 127 – 216 x 356 mm

Médiakezelés

Bemeneti kapacitás: Akár 150 lap
Kimeneti kapacitás: Akár 125 lap, Legfeljebb 10 boríték
Maximum: Akár 125 lap
Kétoldalas nyomtatás: Kézi (illesztőprogram támogatja)

Papír tömege

Támogatott hordozótípusok papírút szerint: 60–163 g/m² (max. 220 g/m² HP színes
lézeres fényes fotópapírokkal)

Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott

Igen

Automatikus dokumentumbehúzás képessége

Szabványos, 35 lapos

Másoló beállításai

Akár 99 példány, Leválogatás, Kicsinyítés/nagyítás 25–400% között, Oldalra méretezés,
Két vagy négy oldal egy oldalra, Testreszabható nyomtatási beállítások, Kontraszt
(világosítás/sötétítés), Felbontás (másolási minőség), Támogatott hálózati protokollok,
Igazolványmásolás, Másolásoptimalizálás, Vázlat módú másolás, Kézi kétoldalas
nyomtatás; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat: Másolási felbontás: Max.
600 x 600 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Max. 600 x 600 dpi;
Másolat átméretezése: 25–400%

A lapolvasó műszaki adatai

Beolvasás fájlformátuma
Lapolvasási sebesség

Lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF) (35 lap); Beolvasás bemeneti
módjai: Számítógépről: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) vagy
Device Stage (Windows® 7), TWAIN vagy WIA megfelelőségű szoftver, előlapról
lapolvasás, másolás, e-mail, fax vagy fájlgombok; Twain verziószáma: 1.9-es verzió;
Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Nem; Maximális beolvasási
méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás:
Max. 1200 dpi

A doboz tartalma

CF144A: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276n, Előre telepített fekete, ciánkék, bíbor és
sárga HP LaserJet kezdő tonerkazetták ColorSphere tonerrel (körülbelül 700 oldal),
automatikus lapadagoló (ADF) támogatása, Az eszköz szoftverét és elektronikus
felhasználói útmutatóját tartalmazó CD(-k), Telepítési útmutató, támogatási szórólap,
Tápkábel(ek), Telefonkábel(ek); CF145A: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw, Előre
telepített fekete, ciánkék, bíbor és sárga HP LaserJet kezdő tonerkazetták ColorSphere
tonerrel (körülbelül 700 oldal), automatikus lapadagoló (ADF) támogatása, Az eszköz
szoftverét és elektronikus felhasználói útmutatóját tartalmazó CD(-k), Telepítési
útmutató, támogatási szórólap, tápkábel(ek), Telefonkábel(ek), USB-kábel;

Kellékek

CF210A HP 131A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 1600 oldal
CF210X HP 131X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 2400 oldal
CF211A HP 131A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 1800 oldal
CF212A HP 131A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 1800 oldal
CF213A HP 131A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 1800 oldal
A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és más tényezőktől függően eltérő lehet.
Részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Mellékelt szoftverek

Windows®: HP telepítő/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP WIA
lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram, HP Scan, HP
faxbeállító varázsló, HP faxküldés, HP fax- és nyomtatóillesztő, Mac: HP
telepítő/eltávolító, HP Postscript-illesztőprogram, HP Scan, HP Setup Assistant, HP faxés nyomtatóillesztő, HP Ink Widget, HP Utility, Beolvasás e-mailbe/mappába beállítása

Nyomtató kezelése

Windows®: HP Toolbox FX (alapértelmezett telepítés), SNP Alerts (minimális telepítés),
HP Web Jetadmin (letöltés), Mac: HP Utility

Kompatibilis operációs rendszerek

Teljes szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: Windows 8, Windows 7 (32 és
64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows XP (32 bites) (SP2 vagy újabb); Csak
illesztőprogram-telepítést támogató operációs rendszerek: Windows Server 2008 (32
és 64 bites), Windows Server 2003 (32 bites) (SP3 vagy újabb); Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (támogatás előre
összeállított csomaggal), 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) (az automatikus telepítő támogatja); HPUX 11 és Solaris 8/9

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites
(x64) processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 200 MB szabad
merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port;
Windows XP (32 bites) (SP2): 233 MHz-es Pentium® processzor, 512 MB RAM (32 bites)
vagy 2 GB RAM (64 bites), 200 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy
internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core™ processzor, 256
MB RAM, 300 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internet, USB vagy
hálózati port

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

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

Csomag mérete (sz x h x m)

600 x 500 x 610 mm

Nyomtató tömege

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

Csomag súlya

26,9 kg

Működési környezet

Hőmérséklet: 15–32,5°C, Nedvesség: 20–80% relatív páratartalom

adattárolás

Hőmérséklet: -20–40ºC, Nedvesség: 0–95% relatív páratartalom

Hang

Zajkibocsátás: 6,1 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 48 dB(A)

Áramellátás

Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz)
Fogyasztás: 315 watt (másolás közben), 310 watt (nyomtatás közben), 13 watt
(készenlétben), 6,4 watt (alvó állapotban), 0,2 watt (kikapcsolva). Jellemző
energiafogyasztás (TEC): 1440 kWh/hét
Belső Áramellátás

Tanúsítványok

CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 B osztály, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC 47. rész CFR,
GB9254-2008, GB17625.1-2003, 2004/108/EC EMC-direktíva CE jelzéssel (Európa), az
egyes országok más EMC-jóváhagyásokat igényelhetnek
ENERGY STAR minősítés: Igen

PDF, kereshető PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Legfeljebb 10,5 oldal percenként (színes, beolvasás hálózati mappába az automatikus lapadagoló Származási ország
használatával); Legfeljebb 12 oldal percenként (fekete-fehér és színes, másolás az automatikus Garancia
lapadagoló használatával, alapértelmezett beállítások)

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek

30 bites/ 256

Olvasható terület

Minimális papírméret: 48,8 x 48,8 mm; Maximális papírméret: 216 x 297 mm;
Beolvasási terület (lapadagoló): Minimális papírméret: 102 x 127 mm; Maximális
papírméret: 216 x 356 mm Automatikus lapadagoló

Digitális küldés

Alapkiépítésben: Beolvasás USB-eszközre, Beolvasás mappába, Beolvasás e-mailbe,
Beolvasás webre/felhőbe

Fax

Igen, 33,6 kbit/s

A fax műszaki adatai

Faxmemória: Max. 250 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x
196 dpi; Superfine üzemmód: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); Gyorstárcsázás: Akár 120
szám; Küldés több címzettnek, maximális helyek száma: 120

Támogatás és szerviz

Készült Kínában
Egyéves korlátozott garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként,
országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.
UX453E – HP 3 éves szervizcsomag színes LaserJet nyomtatókhoz normál cserével
(minden európai, közel-keleti és afrikai országban elérhető)
UX435E – HP 3 éves szervizcsomag színes LaserJet nyomtatókhoz következő napi
cserével (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban,
Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában,
Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült
Királyságban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon,
Lengyelországban, Szlovákiában).

Lábjegyzetek

1 A vezeték nélküli működés a fizikai környezettől, a hozzáférési ponttól mért távolságtól függ, és az aktív VPN-kapcsolatok korlátozhatják.; 2 A HP ePrint vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, a HP Auto Wireless Connect és a beépített vezeték nélküli hálózati

kártya csak a HP LaserJet Pro 200 M276nw MFP készüléken érhető el.; 3 Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatás regisztrálást igényelhet. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és
szerződésenként eltérő. További részletek: www.hp.com/go/eprintcenter.; 4 Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. A funkció bármilyen csatlakoztatott, internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. HP Web Services fiók regisztrálása
szükséges. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. A támogatott dokumentumok és képtípusok listája megtalálható a www.hp.com/go/eprintcenter címen. További megoldások: www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; 5A HP Auto Wireless Connect nem
feltétlenül érhető el minden rendszerkonfigurációhoz. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. További kompatibilitási információk: www.hp.com/go/autowirelessconnect. ; 6A mobil készüléken
engedélyezni kell a vezeték nélküli kapcsolatokat. A nyomtatón engedélyezni kell a HP ePrint funkciót. A funkcióhoz szükség lehet illesztőprogramra vagy alkalmazásra, amely letölthető a www.hp.com/go/eprintcenter webhelyről.; 7 A következő, legalább 4.2-es
verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vagy újabb), iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint használatára alkalmas nyomtatóival használható, feltétele, hogy a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz
csatlakozzon, mint az iOS rendszerű eszköz. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az AirPrint, az AirPrint embléma, az iPad, iPhone és iPod touch név az Apple® Inc. Egyesült Államokban és egyéb
országokban bejegyzett védjegye.; 8 A HP Smart Install csak Microsoft® Windows rendszeren működik.; 9 Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mérve, az első tesztdokumentumokat nem véve számításba. További részletek: www.hp.com/go/printerclaims. A pontos
sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ. Az első nyomat elkészülésének pontos sebessége a rendszerkonfigurációtól, a szoftverprogramoktól, a dokumentum bonyolultságától, a
hálózattól, a hordozóanyag szélességétől és súlyától, a környezettől és a feladat nagyságától függ.; 10 A HP LaserJet Pro M1536dnf többfunkciós nyomtatóval összehasonlítva. Feltételezve, hogy a felhasználó az összes oldal legalább 30%-át színesben
nyomtatja, és a színek hasonlóak a színes ISO/IEC 19798 tesztben lévőkhöz (www.iso.org/jtc1/sc28), valamint hogy a nyomtatási feladatok átlagos terjedelme három oldal. A kinyomtatható oldalak száma az ISO/IEC tesztelési előírások szerint lett megállapítva. A
ténylegesen kinyomtatható oldalak száma és annak költsége nagymértékben függ a nyomtatott képektől, a színes oldalak számától és más tényezőktől.; 11 A HP 131X fekete LaserJet tonerkazetta nem tartozék, kérjük vásárolja meg külön.; 12 A HP automatikus
be- és kikapcsolási képességek a nyomtatótól és a beállításoktól függnek.; 13 Hagyományos beégetést használó termékekkel összehasonlítva.; 14 A program elérhetősége változhat. A HP kazetták visszaküldése és újrahasznosítása jelenleg több mint 50
országban és térségben érhető el világszerte, a HP Planet Partners program keretében. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.

http://www.hp.com/hu
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megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további
garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
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