Fişa de date

Echipament MFP color HP
LaserJet Enterprise 500 M575
Productivitate puternică, în culori aplaudate
Acceleraţi procesele şi transformaţi documentele în fişiere digitale dinamice, utilizând un echipament MFP de
birou care produce culori remarcabile. Instrumentele versatile de scanare, procesare, rutare şi preluare
contribuie la creşterea productivităţii. Simplificaţi gestionarea şi întăriţi securitatea.

Obţineţi performanţe remarcabile cu cea mai bună scanare, pentru rezultate precise.
● Obţineţi rapid rezultate de la scanarea faţă-verso cu o singură trecere şi de la HP EveryPage1.

Eliminaţi automat paginile goale.

● Gestionaţi simplu lucrări mari utilizând alimentatorul automat de documente pentru 100 de

coli1. Introduceţi datele utilizând o tastatură mare, glisantă2.

● Realizaţi mai multe cu datele utilizând opţiunile încorporate pentru OCR şi scanarea către mai

multe destinaţii. Produceţi scanări curate şi lizibile utilizând instrumentele pentru orientare
automată, decupare automată, nuanţe automate şi eliminare automată a imperfecţiunilor.

● Previzualizaţi, editaţi, introduceţi şi ştergeţi pagini scanate, pe ecran. Lansaţi procese printr-o

atingere de la ecranul senzitiv.

Experimentaţi culorile de mare valoare pe ecranul generos.
● Gestionaţi lucrările direct de la acest echipament MFP de birou, utilizând ecranul senzitiv color

HP Easy Select de 20,3 cm (8 inchi).

● Optimizaţi setările culorilor cu HP EasyColor. Obţineţi rezultate vii de la tonerul HP

ColorSphere, cu până la 1,200 dpi.

● Imprimaţi practic de la smartphone sau de la tabletă, utilizând HP ePrint3. Salvaţi şi imprimaţi

direct fişiere printr-un port USB uşor accesibil.

● Obţineţi roade chiar după scoaterea din cutie: acest produs este livrat cu un set complet de

cartuşe de toner HP LaserJet originale.

Bucuraţi-vă de maniabilitatea, extensibilitatea şi caracteristicile robuste de securitate, de
primă calitate.
● Bizuiţi-vă pe soluţii puternice pentru a vă ajuta la reglarea costurilor de culoare4 şi pentru a vă

implementa şi proteja echipamentele.

● Criptarea robustă contribuie la securizarea informaţiilor importante care sunt stocate pe

echipamentul MFP sau aflate în tranzit prin reţea5.

● Protejaţi documente cu capabilităţile de imprimare PIN şi adăugaţi soluţii de securitate

utilizând spaţiul disponibil pentru integrare soluţii hardware6.

● Extindeţi capabilităţile mediilor de imprimare pentru echipe de lucru utilizând o gamă bogată

de soluţii simplu de integrat.

Reduceţi costurile cu energia şi impactul asupra mediului.
● Reduceţi consumul de energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, care porneşte imprimanta

când aveţi nevoie de ea şi o opreşte când nu aveţi nevoie7. Economisiţi energie cu tehnologia
Instant-on8.

● Preveniţi risipa de hârtie: utilizaţi imprimarea faţă-verso automată şi imprimarea PIN.
● Reciclaţi simplu cartuşele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners9.

Prezentarea produsului
HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:
1. Panou de control cu ecran tactil color, intuitiv, pivotant HP Easy Select, de 20,3 cm
(8 inchi)
2. Alimentator automat de documente pentru 100 de coli cu scanare faţă-verso
printr-o singură trecere şi HP EveryPage cu detectare ultrasonică a alimentării duble
3. Scanerul cu suport de sticlă acceptă dimensiuni de până la 216 x 356 mm (Legal)
4. Port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fişierelor
5. Locaş de integrare hardware pentru integrarea de soluţii
6. Sertar de ieşire de 250 coli
7. Uşa frontală permite accesul comod la cartuşele de toner all-in-one HP, unul negru
şi trei color
8. Port de acces pentru încuietoare opţională stil Kensington
9. Tava 2 de intrare de 250 coli
10. Indicator umplere tavă
11. Buton de pornire/oprire
12. Buton Reşedinţă (revine la ecranul de reşedinţă)
13. Capsator încorporat (acceptă cartuşe de 1.500 de capse)
14. Tastatură glisantă pentru introducere simplă şi precisă a datelor
15. Tava 1 multifuncţională de 100 coli manevrează suporturi personalizate grele de
până la 220 g/m² şi asigură acces simplu la blocajele de hârtie
16. Imprimare automată faţă-verso, încorporată
17. Hard disc HP Secure de înaltă performanţă
18. Procesor de 800 MHz, 1,5 GB RAM
19. Două porturi gazdă interne de tip USB 2.0 pentru soluţii de la terţi
20. Port de fax RJ 11
21. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terţi)
22. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
23. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Port echipamente de la alţi furnizori (conectare dispozitive externe)

Scurtă descriere a seriilor

Model

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575dn

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575f

HP LaserJet Enterprise color flow
MFP M575c

Număr produs

CD644A

CD645A

CD646A

Capacitate alimentare imprimare
(standard/opţional)

350/850

350/850

350/850

Capacitate intrare ADF

50 coli

50 coli

100 coli

Detectare ultrasonică a alimentării duble
HP EveryPage

Indisponibil

Indisponibil

Da

Scanare faţă-verso

ADF cu inversare

ADF cu inversare

ADF cu duplexare printr-o trecere

Tastatură glisantă

Indisponibil

Indisponibil

Da

OCR (recunoaştere optică a caracterelor)

Opţional cu DSS

Opţional cu DSS

Da

Memorie1

1,5 GB

1,5 GB

1,5 GB

Server de imprimare Gigabit Ethernet

Da

Da

Da

Hard disc HP Secure de înaltă performanţă

Da

Da

Da

Fax analogic 500 pentru HP LaserJet MFP

Opţional

Da

Da

Sertar de ieşire de 250 de coli cu faţa în jos
şi capsator comod

Indisponibil

Da

Da

Certificat ENERGY STAR®

Da

Da

Da

Memoria nu este extensibilă.

1

Accesorii, consumabile şi asistenţă
Consumabile

CE400A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Negru 5.500 pagini
CE400X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 507X Negru 11.000 de pagini
CE401A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Cyan 6.000 pagini
CE402A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Galben 6.000 pagini
CE403A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Magenta 6.000 pagini
CE506A Kit cuptor HP Color LaserJet CE506A 220V 150.000 de pagini
CE484A Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE484A 150.000 de pagini
CE254A Unitate colectare toner HP Color LaserJet CE254A Aproximativ 36.000 pagini

Accesorii

CF084A Tavă pentru 500 de coli de hârtie şi suporturi grele HP Color LaserJet
CC487A Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
Q7432A Pachet de cartuşe de capse HP
CF085A Dulap de imprimantă seria HP LaserJet 500 color
L2718A Kit de înlocuire a rolelor ADF HP 100
A7W13A Kit mască tastatură HP LaserJet, daneză/franceză-Elveţia/germană-Elveţia

Conectivitate

J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Service şi asistenţă

U1Q39E - asistenţă HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, imprimantă multifuncţională Color LaserJet M575
U1Q34E - asistenţă hardware HP, 3 ani, 4 ore 13x5, imprimantă multifuncţională Color LaserJet M575
U1Q50E - asistenţă HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, imprimantă multifuncţională Color LaserJet M575
U1Q51E - asistenţă HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, imprimantă multifuncţională Color LaserJet M575
U1Q52PE - asistenţă HP, 1 an, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, Color LaserJet M575 MFP
U1Q56PE - asistenţă hardware HP, 1 an, post-garanţie, 4 ore 13x5, imprimantă multifuncţională Color LaserJet M575
U1Q53PE - asistenţă hardware HP, 2 ani, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare, imprimantă multifuncţională Color LaserJet M575
(U1Q34E/U1Q56PE: verificaţi disponibilitatea la nivel de ţară/regiune)

Specificaţii tehnice
Model

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575dn

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575f

HP LaserJet Enterprise color flow MFP
M575c

Număr produs

CD644A

CD645A

CD646A

Tehnologie de imprimare

Laser

Panou de control

Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afişaj grafic color) de 20,3 cm; afişaj rotativ (unghi reglabil); buton „Home” iluminat (pentru reveni rapid la meniul de
reşedinţă); port USB 2.0; spaţiu disponibil pentru integrare soluţii hardware

Fonturi şi seturi de fonturi

105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode
(Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluţii de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la
terţi; Fonturi HP LaserJet şi emulare IPDS disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Viteză procesor

800 MHz

Memorie

Maxim: 1536 MB

Unitate de disc fix

Standard, hard disk încorporat HP Secure, de
înaltă performanţă, minim 250 GB; criptare
hardware AES 128 sau mai mare; capabilităţi
de ştergere securizată (ştergere securizată
fişiere-fişiere temporare de lucrări, ştergere
securizată-date lucrări, ştergere securizată
ATA-disc).

Viteză de imprimare

Până la 30 ppm alb-negru (A4); Până la 30 ppm color (A4); Până la 27 ipm faţă-verso alb-negru (A4)

Timpul de ieşire al primei pagini

În numai 10,5 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 10,5 s color (A4, pregătit)

Imprimare duplex

Automat (standard)

Ciclu de funcţionare lunar

Până la 80.000 pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 2000 - 6000

Zonă de imprimare

Margini imprimare: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm; Suprafaţă maximă de imprimare

Rezoluţie de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi Negru; Până la 1200 x 1200 dpi color

Limbaje de imprimare

HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4)

Viteză de copiere

Până la 30 cpm alb-negru (A4), Până la 30 cpm color (A4)

Setarea copierii

Copiere faţă-verso, scalabilitate, ajustări ale imaginii (obscuritate, contrast, curăţare fundal, claritate), N pagini/coală, ordonare N sau Z, orientare conţinut,
colaţionare, broşură, generare lucrări, din margine în margine, stocare lucrări; Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii: Rezoluţie copie: Până la 600 x 600
dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (ADF)

Specificaţii scaner

Tip scaner: Plan, ADF; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 356 mm; Rezoluţie optică de scanare: Maximum 600 dpi
Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device
Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device
Tehnologie de scanare: Flatbed CCD (Charge
(CCD)
(CCD)
Coupled Device);ADF CIS (Contact Image
Sensor)

Viteză de scanare

Până la 30 ppm (alb-negru, color)

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri

24 biţi/ 256

Standard, hard disk încorporat HP Secure, de
înaltă performanţă, minim 250 GB; criptare
hardware AES 128 sau mai mare; capabilităţi
de ştergere securizată (ştergere securizată
fişiere-fişiere temporare de lucrări, ştergere
securizată-date lucrări, ştergere securizată
ATA-disc).

Până la 30 ppm (alb-negru, color)

Standard, hard disk HP Secure, de înaltă
performanţă, minim 320 GB; criptare hardware
AES 256 sau mai mare; capabilităţi de ştergere
securizată (ştergere securizată fişiere-fişiere
temporare de lucrări, ştergere securizată-date
lucrări, ştergere securizată ATA-disc)

Până la 42 ppm (alb-negru), până la 31 ppm
(color); duplex: Până la 50 ipm (alb-negru),
până la 30 ipm (color)

Model

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575dn

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575f

HP LaserJet Enterprise color flow MFP
M575c

Număr produs

CD644A

CD645A

CD646A

Format fişier scanat

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF
(OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR),
PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML
(OCR), CSV (OCR); scanare către USB cu acces
simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR),
PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în
care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR),
CSV (OCR); imprimare de la USB cu acces
simplu: PDF, PS, fişiere gata de imprimare
(.prn, .pcl, .cht)

Suprafaţă scanabilă

Plan: Dimensiune minimă suport: Nu există minimum; Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm
Zonă scanabilă (din ADF): Dimensiune minimă suport: 68 x 148 mm; Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm

Caracteristici avansate scaner

Optimizare text/imagine;ajustări ale imaginii;generare lucrări;setare calitate ieşire;rezoluţie de scanare selectabilă de la 75 la 600 dpi;detectarea automată a
culorilor;ştergere margine;notificare lucrări;suprimare pagini goale;seturi rapide HP

Transmitere digitală

Standard: Scanare către e-mail; salvare în
folder de reţea; salvare pe unitatea USB;
trimitere către FTP; trimitere către fax prin
Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin
SSL

Standard: Scanare către e-mail; salvare în
folder de reţea; salvare pe unitatea USB;
trimitere către FTP; trimitere către fax prin
reţea LAN; trimitere către fax prin Internet;
agendă de adrese locală; SMTP prin SSL

Fax

Opţional

Da, 33,6 kbps

Wireless

Opţional, activat cu achiziţionarea unui accesoriu hardware

Capabilitate de imprimare mobilă

HP ePrint, Apple AirPrint™

Cerinţe minime de sistem

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB
de spaţiu disponibil pe hard disk; cerinţe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultaţi microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerinţele sistemului de hardware, vizitaţi
http://www.apple.com

Sisteme de operare compatibile

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 şi 64 biţi), Windows Server 2008 R2 (64
biţi); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; pentru cea mai recentă asistenţă privind sistemele de operare, consultaţi: Citrix şi Windows Terminal Services (hp.com/go/upd);
Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); tipuri de dispozitive SAP
(hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Protocoale de reţea acceptate

IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print

Software inclus

Windows® Installer şi driver HP PCL 6 distinct, Mac Installer, driver de emulare HP Postscript

Capacitate de intrare

Tava 1: coli (75 g/m²): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m²): 50; carton (216 g/m²): 30; plicuri: 10
Tava 2: Coli (75 g/m²): 250; carton (163 g/m²), etichete, folii transparente: 100
Tava 3: coli (75 g/m²): 500; carton (163 g/m²), etichete, folii transparente: 200 (tavă opţională)
Opţional/intrare: Opţional - a treia tavă de 500 de coli de hârtie şi suporturi grele
ADF: Standard, 50 coli

Greutate hârtie

Tava 1: 60 – 216 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60 – 163 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m² (hârtie lucioasă); tava 3 opţională:
60 – 176 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m² (hârtie lucioasă); unitatea de imprimare automată faţă-verso: 60 – 163 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m²
(hârtie lucioasă)
ADF: 45 – 120 g/m²

Dimensiune hârtie

ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); carte poştală (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; Tava 2: de la 148 x 210 la 216 x 297 mm; tava opţională 3 de 500 de coli: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm; unitatea de
imprimare automată faţă-verso: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm
Mărimi acceptate: Tava 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, carte poştală (JIS), DPostcard (JIS), plicuri (B5, C5, C6, DL); Tava 2: A4, A5, B5 (JIS); tava
opţională 3 de 500 de coli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); unitatea de imprimare faţă-verso automată: A4, A5, RA4, B5 (JIS)

Manipulare hârtie

Intrare standard: tavă multifuncţională de 100 de coli, tavă de intrare de 250 de coli, alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
Ieşire standard: Sertar ieşire - 250 coli cu faţa
Ieşire standard: Sertar de ieşire de 250 de coli
Ieşire standard: Sertar de ieşire de 250 de coli
în jos
cu faţa în jos, capsator
cu faţa în jos, capsator

Capacitate de ieşire

Standard: Până la 250 de coli, Până la 10 plicuri, Până la 100 de coli folii transparente
Maxim: Până la 250 de coli

Tipuri suport

Hârtie (bond, color, cu antet, uşoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, de greutate medie, grea, foarte grea, lucioasă de greutate medie,
lucioasă grea, lucioasă foarte grea); plicuri, etichete, carton, carton lucios, folii transparente, film opac, definit de utilizator

Gestionarea imprimantei

HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Gestiunea securităţii

Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare
cu cheie prepartajată şi autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec; compatibil cu HP Imaging & Printing Security
Center

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)

Minim: 663 x 555 x 585 mm
Maxim: 933 x 555 x 585 mm

Minim: 663 x 555 x 585 mm
Maxim: 933 x 555 x 585 mm

Minim: 663 x 555 x 585 mm
Maxim: 933 X 630 x 585 mm (tava 1 deschisă
cu extensie pentru dimensiunea Legal,
tastatură extinsă)

Dimensiuni pachet (L x A x î)

750 x 640 x 725 mm

750 x 640 x 725 mm

750 x 640 x 725 mm

Greutate imprimantă

46,5 kg

47 kg

47,7 kg

Greutate pachet

52 kg

52,5 kg

53 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: De la 10 la 30ºC, Umiditate: 20 - 60% RH

Stocare

Temperatură: 0 – 35ºC, Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică

Emisii de putere acustică: 6,6 B(A); Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)

Alimentare curent

Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
Consum: 655 waţi (imprimare), 665 waţi (copiere), 52 waţi (pregătit), 11,3 waţi (repaus), 0,99 waţi (oprire automată), 0,3 waţi (oprit). Consum tipic de energie
(TEC): 4,60 kWh/săptămână.
Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Certificări

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR,
ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerinţele din fiecare
ţară/regiune
Certificat ENERGY STAR®

Garanţie

Un an, garanţie la sediu, următoarea zi lucrătoare, service şi asistenţă; asistenţă tehnică timp de un an prin telefon, chat şi e-mail. Opţiunile de garanţie şi de
asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.

Standard: Scanare către e-mail; trimitere către
folder de reţea; salvare pe unitatea USB;
trimitere către Sharepoint; trimitere către FTP;
trimitere către fax prin reţea LAN; trimitere
către fax prin Internet; OCR; agendă de adrese
locală; SMTP prin SSL
Opţional: Opţional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax
digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală
Da, 33,6 kbps

Model

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575dn

Echipament MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575f

HP LaserJet Enterprise color flow MFP
M575c

Număr produs

CD644A

CD645A

CD646A

Ce se găseşte în cutie

Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise
500 M575dn (include imprimare faţă-verso
automată, încorporată, server de imprimare HP
Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet
încorporat, hard disk încorporat HP Secure de
înaltă performanţă); cablu de alimentare;
cartuşe de toner HP LaserJet, 1 negru (aprox.
5500 de pagini), câte 1 – magenta, cyan,
galben (aprox. 6.000 de pagini); software şi
documentaţie pe CD-ROM; ghid de instalare,
pliant de asistenţă

Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise
500 M575f (include imprimare faţă-verso
automată, încorporată, server de imprimare HP
Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet
încorporat, hard disk încorporat HP Secure de
înaltă performanţă, fax, capsator); cablu de
alimentare; cartuşe de toner HP LaserJet, 1
negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 –
magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de
pagini); software şi documentaţie pe CD-ROM;
ghid de instalare, pliant de asistenţă; cablu de
fax

Echipament HP LaserJet Enterprise color flow
MFP M575c (include imprimare faţă-verso
automată, încorporată, server de imprimare HP
Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet
încorporat, hard disk încorporat HP Secure de
înaltă performanţă, fax, capsator); cablu de
alimentare; cartuşe de toner HP LaserJet, 1
negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 –
magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de
pagini); software şi documentaţie pe CD-ROM;
ghid de instalare, pliant de asistenţă; cablu de
fax

SureSupply acceptat

Da

Ecran

Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afişaj grafic color) de 20,3 cm; afişaj rotativ (unghi reglabil); buton „Home” iluminat (pentru reveni rapid la meniul de
reşedinţă); port USB 2.0; spaţiu disponibil pentru integrare soluţii hardware

Conectivitate

Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1
USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1 Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T, reţea; 1
interfaţă pentru echipamente de la alţi
furnizori; 1 spaţiu disponibil pentru integrare
soluţii hardware; Opţional: Reţea LAN wireless
802.11b/g/n (mod staţie), alte accesorii pentru
lucru în reţea, server de imprimare wireless HP
Jetdirect 2700w USB

Pregătit pentru folosire în reţea

Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)

Funcţii

Imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală,
unitate USB cu acces simplu (opţional fax,
trimitere digitală avansată, wireless)

Volum de scanare lunar recomandat

Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1
USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1 Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T, reţea; 1
interfaţă pentru echipamente de la alţi
furnizori; 1 spaţiu disponibil pentru integrare
soluţii hardware; 1 fax; Opţional: Reţea LAN
wireless 802.11b/g/n (mod staţie), alte
accesorii pentru lucru în reţea, server de
imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă;1
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, reţea;1
interfaţă pentru echipamente de la alţi
furnizori;1 spaţiu disponibil pentru integrare
soluţii hardware;2 USB interne, gazdă;1 fax;
Opţional: Reţea LAN wireless 802.11b/g/n
(mod staţie), alte accesorii pentru lucru în
reţea, server de imprimare wireless HP
Jetdirect 2700w USB

Imprimare, copiere, scanare, fax, trimitere
digitală, unitate USB cu acces simplu, capsator
(opţional trimitere digitală avansată, wireless)

Imprimare, copiere, scanare, fax, trimitere
digitală, unitate USB cu acces simplu, unitate
de hard disk criptată, OCR, capsator (opţional –
trimitere digitală avansată, wireless)
27.000 – 44.500

Note de subsol

Capacitatea alimentatorului automat de documente este de 100 de coli pentru echipamentele HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; capacitatea este de 50 de coli pentru echipamentele MFP color HP LaserJet
Enterprise 500 M575dn şi M575f.; 2 Scanerul cu cap dublu, tastatura glisantă şi tehnologia HP EveryPage sunt disponibile numai la HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.; 3 Necesită o conexiune de Internet la
imprimanta HP care se poate conecta prin web şi înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente şi tipuri de imagini acceptate, precum şi pentru alte detalii despre HP ePrint,
vizitaţi www.hp.com/go/eprintcenter). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet şi capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziţionate
separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare şi vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.; 4 Posibilităţile de control al accesului la culori
diferă de la un dispozitiv la altul.; 5 HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f şi HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c se livrează standard împreună cu un hard disk HP Secure de înaltă performanţă (minim
250 GB şi, respectiv, 320 GB).; 6 Este posibil ca soluţiile desfăşurate prin spaţiul disponibil pentru integrare de soluţii hardware să necesite cumpărare suplimentară.; 7 Capabilităţile HP Auto-On/Auto-Off depind de
imprimantă şi de setări; poate necesita un upgrade de firmware.; 8 În comparaţie cu produse care utilizează încălzire tradiţională.; 9 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP
este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii sau pentru a solicita plicuri şi cutii de
colectare masivă pentru returnare, vizitaţi www.hp.com/recycle.
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