Datový list

Multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 500 M525
Velké výsledky na minimálním prostoru
Zrychlete své procesy a proměňte dokumenty v dynamické digitální soubory pomocí pokročilých nástrojů pro
řízení pracovních procesů, kterými je stolní multifunkční tiskárna vybavena. Univerzální nástroje pro
skenování, zpracování, směrování a načítání pomohou zvýšit vaši produktivitu. Zjednodušte správu a zvyšte
zabezpečení.

Získejte revoluční výkon s nejlepším skenováním ve své třídě.
● Získejte rychlé výsledky s oboustranným skenováním při jednom průchodu a funkcí HP

EveryPage1. Automatické odstranění prázdných stránek.

● Automatický podavač na 100 listů umožňuje snadno spravovat velké úlohy2. Data můžete

zadávat na velké, výsuvné klávesnici1.

● Zvyšte produktivitu zpracování dat pomocí integrované funkce OCR a možnosti skenování do

několika úložišť. Vytvářejte čisté, čitelné skeny pomocí funkce automatické orientace,
automatického ořezávání stránek, automatického nastavení odstínu a automatického
vyrovnávání.

● Na obrazovce můžete zobrazit náhled, upravovat, vkládat nebo odstraňovat naskenované

stránky. Na dotykové obrazovce můžete spouštět procesy ovládané jediným dotykem.

Zvyšte svou produktivitu pomocí této snadno použitelné multifunkční tiskárny.
● Úlohy můžete spravovat přímo na této stolní multifunkční tiskárně, a to na 8'' (20,3 cm)

barevném dotykové obrazovce HP Easy Select.

● Získejte výjimečnou hodnotu výběrem vysokokapacitní originální černé tonerové kazety HP

LaserJet3.

● Zvýšení produktivity: získejte kapacitu až 1 600 listů4, a tiskněte, skenujte a kopírujte

působivou rychlostí.

● Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého smartphonu nebo tabletu5. Přímý tisk nebo

ukládání souborů pomocí snadno přístupného portu USB.

Vyzkoušejte špičkové nástroje pro správu a spolehlivé funkce zabezpečení.
● Spolehněte se na výkonná řešení pro zavedení, správu a zabezpečení vašich tiskových

zařízení.

● Robustní šifrování pomáhá chránit důvěrná data uložená v multifunkční tiskárně nebo

přenášená po síti6.

● Tisk dokumentů lze zabezpečit kódem PIN a můžete přidat další řešení zabezpečení připojená

pomocí rozhraní pro integraci hardwaru7.

● Řada snadno integrovatelných řešení nabízí rozšíření funkcí tiskového prostředí pracovního

týmu.

Nižší energetické náklady a dopad na životní prostředí.
● Šetřete energii pomocí technologie automatického zapínání a vypínání HP, která zapíná

tiskárnu, když je potřeba, a vypíná ji, když je nečinná8. Šetřete energii pomocí technologie
okamžitého náběhu9.

● Úspora papíru: Používejte automatický oboustranný tisk a tisk s kódem PIN.
● Snadná recyklace originálních tonerových kazet HP LaserJet prostřednictvím programu HP

Planet Partners10.

Představení produktu
Vyobrazena průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise M525c:
1. Intuitivní 20,3cm (8") otočný barevný dotykový displej HP Easy Select
2. Automatický podavač dokumentů na 100 listů s oboustranným skenováním při
jednom podání a technologie HP EveryPage s ultrazvukovou detekcí dvojitého
podávání
3. Skener se skleněnou deskou podporuje média až do velikosti 216 x 356 mm
4. Snadno přístupný port USB pro přímé ukládání a tisk souborů
5. Zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
6. Výstupní zásobník na 250 listů
7. Přední dvířka pro pohodlný přístup k tonerové kazetě HP All-in-One
8. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů je určen na těžká vlastní média až do 199 g/m²
a poskytuje snadný přístup v případě zaseknutí papíru
9. Vstupní zásobník 2 na 500 listů
10. Indikátor množství papíru
11. Vypínač
12. Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
13. Vysunovací klávesnice umožňující snadné a přesné zadávání údajů
14. Vestavěná praktická sešívačka (zásobník na 1 500 svorek)
15. Zabudovaný automatický oboustranný tisk
16. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
17. Procesor 800 MHz, paměť 1,5 GB RAM
18. Dva interní hostitelské porty typu USB 2.0 pro řešení jiných výrobců
19. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Přístupový port pro volitelný zámek typu Kensington
21. Vysokorychlostní port USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců)
22. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
23. Kabelový svazek pro připojení dalších zařízení (pro připojení externích zařízení)
24. Port faxu RJ 11

Přehled kompletní řady

Model

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise M525c

Produktové číslo

CF116A

CF117A

CF118A

Vstupní tisková kapacita (standardní/volitelná)

600/1600

600/1600

600/1600

Vstupní kapacita automatického podavače
dokumentů

50 listů

50 listů

100 listů

Oboustranné skenování

Zpětný automatický podavač dokumentů

Zpětný automatický podavač dokumentů

Oboustranný automatický podavač
dokumentů s jedním průchodem

Ultrazvuková detekce dvojitého podávání HP
EveryPage

Není dostupné

Není dostupné

ano

Velká výsuvná klávesnice

Není dostupné

Není dostupné

ano

OCR (optické rozpoznávání znaků)

Volitelně s DSS

Volitelně s DSS

ano

Pokročilé funkce zpracování obrazu (automatická
orientace, oříznutí stránky, úprava odstínu)

Není dostupné

Není dostupné

ano

Paměť*

1 GB

1 GB

1,5 GB

Tiskový server Gigabit Ethernet

ano

ano

ano

Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP

Není dostupné

ano

ano

Disková jednotka SSD

ano

Není dostupné

Není dostupné

Analogový fax řady 500 pro multifunkční tiskárny
HP LaserJet

Volitelné

ano

ano

Sešívačka

Není dostupné

ano

ano

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

ano

ano

ano

Příslušenství, spotřební materiál a podpora
Spotřební materiál

CE255A HP 55A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 6 000 stran
CE255X HP 55X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 12 500 stran (multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise P3015 a Pro 500 M521)
nebo 13 500 (multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).
CE255XD HP 55X Dvojbalení černé originální tonerové kazety LaserJet s vysokou výtěžností Na kazetu: 12 500 až 13 500 stran

Příslušenství

CE530A Podavač/zásobník na 500 listů pro HP LaserJet
CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
CF338A Skříň pro HP LaserJet MFP M525
Q7432A Balení zásobníků svorek HP
L2718A Náhradní válec HP 100 ADF
A7W13A Sada klávesnice HP LaserJet s rozložením pro dánštinu, švýcarskou francouzštinu a švýcarskou němčinu

Možnosti připojení

J8021A Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g
J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB
J8029A Příslušenství HP 2800w NFC/Wireless Direct

Servis a podpora

U5X64E HP: 3 roky podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525
U5X59E HP: 3 roky hardwarové podpory s odezvou do 4 hodin 13X5 pro multifunkční tiskárny LaserJet M525
U5X73E HP: 4 roky podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525
U5X74E HP: 5 let podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525
U5X76PE HP: 1 rok pozáruční podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525
U5X78PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525
U5X75PE HP: 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525
(U5X59E/U5X78PE: prosím ověřte si dostupnost v jednotlivých zemích)

Technická specifikace
Model

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise M525c

Produktové číslo

CF116A

CF117A

CF118A

Tisková technologie

Laser

Ovládací panel

dotykový barevný grafický displej (CDG) s úhlopříčkou 20,3 cm; otočný displej (nastavitelný úhel); osvětlené tlačítko Domů (pro rychlé zobrazení domovské
nabídky); port USB 2.0; zásuvka pro integraci hardwaru

Fonty a typy písem

105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí v emulaci HP Postscript úrovně 3 (včetně
značky měny Euro); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma třetích stran je možné
přidat pomocí paměťové karty; Informace o písmech HP LaserJet a emulaci IPDS se nachází na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts.

Rychlost procesoru

800 MHz

paměť

Maximální: 1 GB

Pevný disk

Standardně integrovaný disk SSD, minimálně 8
GB*; šifrování AES 128 dat úloh
prostřednictvím firmwaru; funkce bezpečného
vymazání (bezpečné šifrovací vymazání – data
úloh, bezpečné vymazání disku ATA).*V
případě velkých složitých úloh kopírování nebo
úložiště velkoobjemových úloh doporučuje
společnost HP použít multifunkční tiskárnu HP
LaserJet 500 M525f s úložištěm o vyšší
kapacitě.

Rychlost tisku

Až 40 str./min černobíle (A4); Až 21 obr./min černobíle oboustranně (A4)

Duplexní tisk

Automatický (standardní)

Měsíční kapacita tisku

Až 75 000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 2000 až 6000

Oblast tisku

Okraje tisku: Horní: 5 mm; Dolní: 5 mm; Levý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku: 215,9 x 355,6 mm

Rozlišení tisku

Až 1 200 x 1 200 dpi Černá

Tiskové jazyky

HP PCL 6, HP PCL 5c (ovladač HP PCL 5c je dostupný pouze z webu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1.4)

Rychlost kopírování

Až 40 kopií/min černobíle (A4)

Nastavení kopírování

oboustranné kopírování; škálovatelnost; úprava obrazu (jas, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); tisk více stránek na list; řazení N nebo Z; orientace obsahu;
kompletování; brožura; vytvoření úlohy; od okraje k okraji; úložiště úloh; Maximální počet kopií: Až 9 999 kopií: Rozlišení kopií: Až 600 x 600 dpi (ze skla), 300 x
600 dpi (autom. podavač dokumentů)

Technické parametry skeneru

Typ skeneru: Ploché provedení, ADF; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 dpi
Technologie skenování: Charge Coupled Device
Technologie skenování: Charge Coupled Device
Technologie skenování: Charge Coupled Device
(CCD)
(CCD)
(CCD) Flatbed;Contact Image Sensor (CIS) ADF

Rychlost skenování

Až 40 str./min (černobíle) a 30 str./min
(barevně); duplex: Rychlost tisku až 18
obr./min (černobíle), až 15 obr./min (barevně)

Bitová hloubka/úrovně šedé

24bitová/ 256

Standardně integrovaný zabezpečený vysoce
výkonný pevný disk HP, minimálně 250 GB;
šifrování AES 128 a vyšší; funkce bezpečného
vymazání (bezpečné vymazání souborů –
dočasné soubory úloh, bezpečné vymazání –
data úloh, bezpečné vymazání disku ATA)

Až 40 str./min (černobíle) a 30 str./min
(barevně); duplex: Rychlost tisku až 18
obr./min (černobíle), až 15 obr./min (barevně)

Standardně vestavěný zabezpečený vysoce
výkonný pevný disk HP, minimum 320 GB;
Šifrování hardwaru AES 256 nebo vyšší;
Bezpečné možnosti mazání (zabezpečené
mazání souborů – dočasné pracovní soubory,
zabezpečené mazání – data úlohy,
zabezpečené mazání ATA – disk)

Rychlost tisku až 42 str./min černobíle a až
31 str./min barevně; duplex: Až 50 pal./min
černobíle a až 30 pal./min barevně

Model

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise M525c

Produktové číslo

CF116A

CF117A

CF118A

Formát souboru pro skenování

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

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

Digitální odesílání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF
(OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR),
PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML
(OCR), CSV (OCR); Skenování přímo na USB se
snadným přístupem: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,
XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR),
RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR),
PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML
(OCR), CSV (OCR); Tisk přímo z USB se
snadným přístupem: PDF, PS, soubory
připravené k tisku (.prn, .pcl, .cht)

Oblast pro snímání

Ploché provedení: Minimální velikost médií: Žádné minimum; Maximální velikost médií: 216 x 356 mm
Snímatelná velikost (ADF): Minimální velikost médií: 68 x 148 mm; Maximální velikost médií: 216 x 356 mm

Digitální odesílání (digital sending)

Standardní: skenování do e-mailu; ukládání do
síťové složky; ukládání na jednotku USB;
odeslání na server FTP; odeslání do síťového
faxu (LAN); odeslání do intern. faxu; Místní
adresář; SMTP přes SSL

Standardní: skenování do e-mailu; ukládání do
síťové složky; ukládání na jednotku USB;
odeslání na server FTP; odeslání do síťového
faxu (LAN); odeslání do intern. faxu; Místní
adresář; SMTP přes SSL

Fax

Volitelné

ano, 33,6 kbps

Bezdrátové připojení

Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství

Možnost mobilního tisku

HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria

Minimální požadavky na systém

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB
místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB místa na pevném disku; hardwarové systémové požadavky dle operačního systému naleznete na adrese
http://www.apple.com

Kompatibilní operační systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 a 64bitový), Windows Server 2008 R2
(64bitový); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na stránkách: Terminálové služby Citrix a Windows (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); Zařízení typu SAP
(hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); Ovladač pro mobilní zařízení HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Podporované síťové protokoly

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

Dodávaný software

Instalační služba Windows® a samostatný ovladač HP PCL 6, instalátor pro systém Mac, ovladač HP pro emulaci postskriptového jazyka

Vstupní kapacita

Zásobník 1: listy (75 g/m²): 100; obálky: 10
Zásobník 2: listy (75 g/m²): 500
Zásobník 3: listů (75 g/m²): 500 (volitelný zásobník)
Volitelný/vstup: Volitelný zásobník na 500 listů (lze přidat až 2 zásobníky)
ADF: Standardní, 50 listů

Gramáž papíru

Zásobník 1: 52 až 199 g/m² (přímá dráha podávání papíru pro speciální média); zásobník 2, volitelný zásobník na 500 listů (3, 4): 52 až 120 g/m²
ADF: 45 až 120 g/m²

Formát papíru

ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); pohlednice (JIS); pohlednice DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2, volitelný zásobník na 500 listů (3, 4): 105 x 148 až 216 x 356 mm
Podporovaná metrika: Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS), obálka (B5, C5, C6, DL);zásobník 2, volitelné
zásobníky na 500 listů (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS)

Manipulace s papírem

Standardní vstup: víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů, automatický podavač dokumentů na 50 listů
Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250
Standardní výstup: výstupní zásobník na 250
Standardní výstup: výstupní zásobník na 250
listů, zadní výstupní zás. na 100 listů
listů, zadní výstupní zásobník na 100 listů,
listů, zadní výstupní zásobník na 100 listů,
sešívačka
sešívačka

Kapacita výstupního zásobníku

Standardní: Až 250 listů, Až 10 obálek, Až 75 listů fólie
Maximální: Až 250 listů

Typy médií

Papír (kancelářský, barevný, hlavičkový, obyčejný, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky, štítky, kartón, fólie, uživatelský

Správa tiskárny

HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Správa zabezpečení

Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s
předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec Kompatibilní s aplikací HP Imaging & Printing
Security Center

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

Min.: 516 x 547 x 576 mm
Maximální: 516 x 717 x 576 mm (zavřený kryt
pro přístup k uvíznutému papíru (ADF),
otevřený víceúčelový zásobník, vytažený
nástavec, sklopený nástavec pro formát legal)

Min.: 516 x 547 x 576 mm
Maximální: 516 x 717 x 576 mm (zavřený kryt
sešívačky, zavřený kryt pro přístup k
uvíznutému papíru (ADF), otevřený víceúčelový
zásobník, vytažený nástavec, sklopený
nástavec pro formát legal)

Min.: 516 x 547 x 576 mm
Maximální: 516 x 717 x 576 mm (zavřený kryt
sešívačky, dvířka automatického podavače
zavřená, víceúčelový zásobník otevřený,
nástavec vysunutý, nástavec na formát legal
překlopený, výsuvná klávesnice zasunutá)

Rozměry balení (š x h x v)

733 x 600 x 613 mm

733 x 600 x 613 mm

733 x 600 x 613 mm

Hmotnost tiskárny

29,4 kg

29,8 kg

30,5 kg

Hmotnost balení

35,6 kg

36 kg

36,5 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 32,5 ºC, Vlhkost: 30 až 70% RH

ukládání informací

Teplota: -20 až 40 ºC, Vlhkost: 10 až 90 % RH

Akustické vlastnosti

Zvukové emise – napájení: 6,7 B(A); Emise akustického tlaku: 54 dB(A)

Napájení

Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A
Spotřeba
Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení

Certifikáty

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 třída A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC hlava 47 CFR,
ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení týkající se elektromagnetické kompatibility
vyžadovaná jednotlivými zeměmi
Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Záruka

Jednoletá záruka následující pracovní den u zákazníka, jednoletá technická telefonní podpora, komunikace pomocí chatu a e-mailů. Možnosti záruky a podpory
se liší v závislosti na produktech, zemích a platných národních předpisech.

Standardní: Skenování do e-mailu; Uložení do
síťové složky; Uložení na USB jednotku;
Odeslání do služby Sharepoint; Odeslání na
FTP; Odeslání faxu v síti LAN; Odeslání do
internetového faxu; OCR; Místní adresář; SMTP
přes SSL
Volitelné: Volitelně přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověřování;
digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář
ano, 33,6 kbps

Model

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

Multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise M525c

Produktové číslo

CF116A

CF117A

CF118A

Co je obsaženo v krabici

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise
500 M525dn (integrovaný automatický
oboustranný tisk, integrovaný tiskový server
HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet,
integrovaný disk SSD);napájecí kabel;černá
tonerová kazeta HP 55A LaserJet, plná
kapacita (cca 6 000 stran);software a
dokumentace na disku CD-ROM;uživatelská
příručka, informační leták, záruční list (je-li k
dispozici)

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise
500 M525f (integrovaný automatický
oboustranný tisk, integrovaný tiskový server
HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet,
integrovaný vysoce výkonný zabezpečený
pevný disk HP, funkce faxu, komfortní
sešívačka);napájecí kabel;černá tonerová
kazeta HP 55A LaserJet, plná kapacita (cca
6 000 stran);software a dokumentace na disku
CD-ROM;uživatelská příručka, informační leták,
záruční list (je-li k dispozici)

Průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise M525c (integrovaný automatický
oboustranný tisk, integrovaný tiskový server
HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet,
integrovaný vysoce výkonný zabezpečený
pevný disk HP a funkce faxu);napájecí
kabel;faxový kabel;černá tonerová kazeta HP
55A LaserJet, plná kapacita (cca 6 000
stran);software a dokumentace na disku
CD-ROM;uživatelská příručka, informační leták,
záruční list (je-li k dispozici)

Podpora technologie SureSupply

ano

Monitor

dotykový barevný grafický displej (CDG) s úhlopříčkou 20,3 cm; otočný displej (nastavitelný úhel); osvětlené tlačítko Domů (pro rychlé zobrazení domovské
nabídky); port USB 2.0; zásuvka pro integraci hardwaru

Možnosti připojení

Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské
porty USB 2.0;1 port Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T;1 rozhraní pro připojení
dalšího zařízení;1 rozhraní pro integraci
hardwaru; 2 interní hostitelské porty USB;
Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP
Jetdirect ew2500
802.11b/g J8021A;bezdrátový tiskový server
HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Práce v síti

Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)

Funkce

Doporučená měsíční kapacita skenování

Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské
porty USB 2.0;1 port Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T;1 rozhraní pro připojení
dalšího zařízení;1 rozhraní pro integraci
hardwaru;2 interní hostitelské porty USB;1
faxový port; Volitelné: Bezdrátový tiskový
server HP Jetdirect ew2500
802.11b/g J8021A;bezdrátový tiskový server
HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské
porty USB 2.0;1 port Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T;1 rozhraní pro připojení
dalšího zařízení;1 rozhraní pro integraci
hardwaru;2 interní hostitelské porty USB;1
faxový port; Volitelné: Bezdrátový tiskový
server HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Tisk, kopírování, skenování, digitální odesílání,
snadno přístupná jednotka USB (volitelně: fax,
pokročilé digitální odesílání, bezdrátový přenos
dat)

Tisk, kopírování, skenování, faxování, digitální
odesílání, snadno přístupná jednotka USB,
(volitelné pokročilé digitální odesílání,
bezdrátové)

Tisk, kopírování, skenování, faxování, digitální
odesílání, snadno přístupná jednotka USB,
šifrovaný pevný disk, funkce OCR, (volitelné
pokročilé digitální odesílání, bezdrátové)

6 250 až 10 500

6 250 až 10 500

27 000 až 44 500

Poznámky pod čarou

Skener s dvojitou hlavou, výsuvná klávesnice a technologie HP EveryPage jsou k dispozici pouze pro průchozí multifunkční tiskárnu HP LaserJet Enterprise M525c.; 2 Automatický podavač na 100 listů je k dispozici pouze
pro průchozí multifunkční tiskárnu HP LaserJet Enterprise M525c. Multifunkční tiskárny HP LaserJet 500 525dn a M525f nabízejí automatický podavač na 50 listů.; 3 Černá tonerová kazeta HP LaserJet 55X není součástí
dodávky; 4 Volitelná kapacita papíru až 1 600 listů. Dodatečné zásobníky na 500 listů je třeba zakoupit samostatně.; 5 Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých
partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou vyžadovat
bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgrady firmwaru.; 6
Multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M525f a průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c mají ve standardní výbavě vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP (min. kapacita 250 GB). Multifunkční
tiskárna HP LaserJet 500 M525dn je vybavena diskem SSD (min. kapacita 8 GB) a neumožňuje upgradování.; 7 Zařízení připojená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru může být nutné zakoupit samostatně.; 8
Možnosti technologie automatického zapínání a vypínání HP závisí na tiskárně a nastavení;může být zapotřebí upgrade firmwaru.; 9 V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.; 10 Dostupnost programu
se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners.
Další informace naleznete na stránce www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na obaly.
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