Údajový list

Multifunkčné zariadenie HP
LaserJet Enterprise 500 M525
Má veľa funkcií a zaberá málo miesta.
Zrýchlenie procesov a konverzia dokumentov na dynamické digitálne súbory pomocou pokročilých nástrojov
na riešenie pracovných úloh v stolovom multifunkčnom zariadení MFP. Všestranné skenovanie, spracovanie,
smerovanie a nástroje na vyhľadávanie pomáhajú zlepšiť produktivitu. Zjednodušenie riadenia a zvýšenie
zabezpečenia.

Získajte revolučný výkon s tým najlepším skenovaním vo svojej triede.
● Dosiahnite rýchle výsledky vďaka obojstrannému skenovaniu s jedným prechodom a funkciou

HP EveryPage1. Automatické odstránenie prázdnych stránok.

● Jednoducho spravujte veľké projekty s automatickým podávačom dokumentov na 100 listov2.

Údaje zadávajte pomocou veľkej výsuvnej klávesnice1.

● Urobte s vašimi údajmi viac vďaka zabudovaným funkciám OCR a viacerým možnostiam

funkcie skenovať do. Vytvárajte čisté a ľahko čitateľné skenované dokumenty pomocou
nástrojov automatickej orientácie, automatického orezávania stránok, automatického
tónovania a automatického vyrovnania.

● Ukážka, úpravy, vkladanie a odstraňovanie skenovaných stránok na displeji. Spúšťanie

procesov na jeden dotyk z dotykového displeja.

Zvýšte produktivitu s týmto jednoduchým stolovým multifunkčným zariadením.
● Projekty spravujte priamo na tomto stolnom multifunkčnom zariadení MFP, pomocou

farebného dotykového displeja HP Easy Select s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov).

● Získajte výnimočnú hodnotu vďaka používaniu voliteľnej originálnej kazety Original HP

LaserJet3 s čiernym tonerom a s vysokou kapacitou .

● Zvýšená produktivita: získajte kapacitu papiera až 1 600 listov4 a tlačte, kopírujte a skenujte pri

impozantnej rýchlosti.

● Tlačte zo svojho smartfónu alebo tabletu vďaka službe HP ePrint5. Ukladajte a tlačte súbory

priamo pomocou jednoducho prístupného portu USB.

Využívajte špičkové možnosti správy a funkcie robustného zabezpečenia.
● Spoľahnite sa na silné riešenia pre nasadenie, správu a zabezpečenie svojej tlačovej flotily.
● Robustné šifrovanie pomáha zabezpečiť citlivé informácie – tak v multifunkčnom zariadení

MFP, ako aj pri prenose v sieti6.

● Chráňte svoje dokumenty s možnosťami tlače s kódom PIN a vďaka rozhraniu pre integráciu

hardvéru pridajte bezpečnostné riešenia7.

● Rozšírte možnosti tlačového prostredia pracovného tímu vďaka širokej ponuke jednoducho

integrovateľných riešení.

Znížte náklady na energiu a negatívny dopad svojej činnosti na životné prostredie.
● Znížte spotrebu energie vďaka technológii automatického vypnutia/zapnutia HP, ktorá

tlačiareň zapne, keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete8. Šetrite energiu s
technológiou okamžitého zapnutia9.

● Zabráňte plytvaniu papierom: využívajte automatickú obojstrannú tlač a tlač s kódom PIN.
● Jednoducho recyklujte originálne tonerové kazety HP LaserJet prostredníctvom programu HP

Planet Partners10.

Popis príslušenstva výrobku
Na obrázku je tlačiareň MFP HP LaserJet Enterprise flow M525c:
1. intuitívny ovládací panel s otočnou farebnou dotykovou obrazovkou HP Easy Select
s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov)
2. Automatický podávač dokumentov na 100 hárkov s obojstranným skenovaním na
jeden prechod a funkciou ultrazvukovej detekcie podania dvoch papierov HP
EveryPage
3. Skener s plochým sklom podporujúci formát až 216 x 356 mm
4. Ľahko prístupný port USB na priame ukladanie a tlač súborov
5. Rozhranie na integráciu hardvéru na integrovanie riešení
6. Výstupný zásobník na 250 hárkov
7. Predné dvierka zabezpečujú pohodlný prístup k tonerovej kazete HP All-in-one
8. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporuje ťažké vlastné médiá s
hmotnosťou až 199 g/m² a poskytuje jednoduchý prístup k zaseknutému papieru
9. Vstupný zásobník 2 na 500 hárkov
10. Indikátor obsahu zásobníka
11. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
12. Tlačidlo Home (návrat na domovskú obrazovku)
13. Vysúvacia klávesnica na jednoduché a presné zadávanie dát
14. Zabudovaná praktická zošívačka (so zásobníkom na 1500 spiniek)
15. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
16. Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
17. Procesor 800 MHz, pamäť RAM 1,5 GB
18. Dva interné hostiteľské porty USB 2.0 pre riešenia tretích strán;
19. Tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Prístupový port na voliteľný zámok typu Kensington
21. Vysokorýchlostný port USB 2.0 (na pripojenie zariadení výrobcov tretích strán)
22. Vysokorýchlostný tlačový port USB 2.0
23. Pripojenie Foreign interface (na pripájanie externých zariadení)
24. Faxový port RJ 11

Letmý pohľad na produktový rad

Model

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c

Číslo produktu

CF116A

CF117A

CF118A

Vstupná kapacita tlače (štandardná/voliteľná)

600/1 600

600/1 600

600/1 600

Vstupná kapacita podávača

na 50 listov

na 50 listov

na 100 listov

Obojstranné skenovanie

Reverzný ADF

Reverzný ADF

Obojstranný ADF pri jednom prechode

Ultrazvuková detekcia podania dvoch listov HP
EveryPage

Informácie nie sú k dispozícii

Informácie nie sú k dispozícii

Áno

Veľká vysúvacia klávesnica

Informácie nie sú k dispozícii

Informácie nie sú k dispozícii

Áno

OCR (optické rozpoznávanie textu)

Voliteľné s DSS

Voliteľné s DSS

Áno

Pokročilé funkcie spracovania obrazu
(automatická orientácia, orezávanie strán, odtieň)

Informácie nie sú k dispozícii

Informácie nie sú k dispozícii

Áno

Pamäť*

1 GB

1 GB

1,5 GB

Tlačový server Gigabit Ethernet

Áno

Áno

Áno

Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP

Informácie nie sú k dispozícii

Áno

Áno

Disk SSD

Áno

Informácie nie sú k dispozícii

Informácie nie sú k dispozícii

Analógový fax MFP HP LaserJet 500

Voliteľné

Áno

Áno

Praktická zošívačka

Informácie nie sú k dispozícii

Áno

Áno

Spĺňa normu ENERGY STAR®

Áno

Áno

Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora
Doplnky

CE255A Čierna originálna tonerová kazeta HP 55A LaserJet 6000 strán
CE255X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet 12500 strán (tlačiareň HP LaserJet Enterprise a Pro 500 MFP M521) alebo 13500
(tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 Pro MFP M525).
CE255XD Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet Na jednu kazetu: 12500 až 13500 strán

Príslušenstvo

CE530A Vstupný podávač/zásobník HP LaserJet na 500 listov
CC487A Analógové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
CF338A Skrinka na zariadenie HP LaserJet MFP M525
Q7432A Balík kaziet HP so sponkami do zošívačky
L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF
A7W13A Súprava na zmenu popisiek klávesnice HP LaserJet – dánsky/francúzsky – švajčiarsky/nemecky – Švajčiarsko

Konektivita

J8021A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB
J8029A Zariadenie HP Jetdirect 2800w NFC/priama bezdrôtová tlač

Servis a podpora

U5X64E HP podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov
U5X59E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 do 4 hodín 13X5 počas 3 rokov
U5X73E HP podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov
U5X74E HP podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov
U5X76PE HP pozáručná podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka
U5X78PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 do 4 hodín 13X5 počas 1 roka
U5X75PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 počas 2 rokov
(U5X59E/U5X78PE: skontrolujte dostupnosť na úrovni krajiny)

Technické špecifikácie
Model

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c

Číslo produktu

CF116A

CF117A

CF118A

Technológia tlače

Laser

Ovládací panel

Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky
Domov); port USB 2.0; oblasť na integráciu hardvéru

Písma a typy písem

105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné
písma Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia písiem sú dostupné cez pamäťové flash karty
tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Rýchlosť procesora

800 MHz

Pamäť

Maximum: 1 GB

Pevný disk

Štandardná vstavaná jednotka SSD, minimálne
8 GB*; firmvérové šifrovanie dát tlačových úloh
AES 128; možnosti bezpečného vymazania
(bezpečné kryptografické vymazanie dát
tlačových úloh, bezpečné vymazanie disku
ATA).*Na veľkoobjemové, zložité kopírovanie a
ukladanie rozsiahlych tlačových úloh
spoločnosť HP odporúča multifunkčné
zariadenia HP LaserJet 500 M525f s vyššou
ukladacou kapacitou.

Rýchlosť tlače

Až 40 str./min. čiernobiela (A4); Až 21 obr./min. Čierna obojstranne (A4)

Duplexná tlač

Automatická (štandardne)

Mesačná zaťažiteľnosť

Až 75 000 strán (A4), Odporúčaný mesačný objem strán: 2000 až 6000

Oblasť tlače

Okraje tlače: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače: 215,9 x 355,6 mm

Rozlíšenie pri tlači

Až 1 200 × 1 200 dpi Čiernobiele

Jazyky tlače

HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), emulácia HP Postscript úroveň 3, natívna tlač PDF (v 1.4)

Rýchlosť kopírovania

Až 40 kópií za minútu čiernobiela (A4)

Nastavenia kopírovacieho stroja

Obojstranné kopírovanie; škálovateľnosť; nastavenie obrázkov (jas, kontrast, vyčistenie pozadia, ostrosť); tlač N-up; zoraďovanie N alebo Z; orientácia podľa
obsahu-HU; zoraďovanie; brožúra; funkcia Job build; tlač od okraja k okraju; ukladanie tlačových úloh; Maximálny počet kópií: Až 9999 kópií: Rozlíšenie
kopírovania: Až 600 x 600 dpi (pri skenovaní z plochy), 300 x 600 dpi (s automatickým podávačom)

Technické parametre skenera

Typ skenera: Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 216 x 356 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až
600 dpi
Technológia snímania: CCD (Charge Coupled
Technológia snímania: CCD (Charge Coupled
Technológia snímania: Ploché zariadenie so
Device)
Device)
skenovacou technológiou CCD (Charge Coupled
Device); Kontaktný obrazový snímač (CIS) ADF

Rýchlosť snímania

Až 40 čiernobielych strán a 30 farebných strán
za minútu; duplex: Až 18 obr./min (čb), až 15
obr./min (farebne)

Bitová hĺbka/odtiene sivej

24-bitová/ 256

Štandardný integrovaný vysokovýkonný
zabezpečený pevný disk HP s minimálnou
kapacitou 250 GB; hardvérové šifrovanie AES
128 alebo vyššie; možnosti bezpečného
vymazania (bezpečné vymazanie dočasných
pracovných súborov, dát tlačových úloh, disku
ATA)

Až 40 čiernobielych strán a 30 farebných strán
za minútu; duplex: Až 18 obr./min (čb), až 15
obr./min (farebne)

Štandardne zabudovaný výkonný pevný disk
HP so zabezpečením, minimálne 320 GB;
Hardvérové šifrovanie AES 256 alebo lepšie;
Možnosti bezpečného mazania (Bezpečné
mazanie súborov – Dočasné projektové
súbory, Bezpečné mazanie údajov – Údaje
úlohy, Zabezpečené mazanie disku Secure
ATA)

Až 42 str./min. (čiernobielo), až 31 str./min.
(farebne); duplex: Až 50 str./min. (čiernobielo),
až 30 str./min. (farebne)

Model

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c

Číslo produktu

CF116A

CF117A

CF118A

Formát súboru skenovaného dokumentu

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

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

Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,
XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR),
RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s
vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s
vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR);
Skenovanie do portu USB s jednoduchým
prístupom: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR),
Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním,
Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML
(OCR), CSV (OCR); Tlač z portu USB s
jednoduchým prístupom: PDF, PS, súbory
pripravené na tlač (.prn, .pcl, .cht)

Skenovateľná oblasť

Plochý: Minimálna veľkosť média: Žiadne minimum; Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm
Oblasť skenovania (ADF): Minimálna veľkosť média: 68 x 148 mm; Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm

Digitálne odosielanie

Štandardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie
do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč;
odosielanie na FTP; odosielanie do faxu v sieti
LAN; odosielanie do faxu na internete; lokálny
adresár; SMTP cez SSL

Štandardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie
do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč;
odosielanie na FTP; odosielanie do faxu v sieti
LAN; odosielanie do faxu na internete; lokálny
adresár; SMTP cez SSL

Faxovanie

Voliteľné

Áno, 33,6 kb/s

Bezdrôtová

Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva

Možnosť mobilnej tlače

Služba HP ePrint, Apple AirPrint, certifikované alianciou Mopria

Minimálne systémové požiadavky

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB
voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na lokalite microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na
http://www.apple.com

Kompatibilné operačné systémy

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bitový), Windows Server 2008 R2
(64-bitový); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Informácie o podpore najnovšieho operačného systému nájdete na: Citrix a Windows Terminal Services (lokalita
hp.com/go/upd); Novell (lokalita novell.com/iprint); Linux (lokalita hplip.net); UNIX (pozrite lokality hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts,
hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (pozrite lokality hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (lokalita
hp.com/go/eprintmobiledriver)

Podporované sieťové protokoly

IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 alebo novší), 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, priamy režim IP, tlač WS

Obsahuje softvér

Inštalačný program pre Windows® a diskrétny ovládač HP PCL 6, Mac Installer, ovládač s emuláciou HP Postscript

Vstupná kapacita

Zásobník 1: hárky (75 g/m²): 100; obálky: 10
Zásobník 2: hárky (75 g/m²): 500
Zásobník 3: listy (75 g/m²): 500 (doplnkový zásobník)
Voliteľný/Vstup: Voliteľný zásobník na 500 listov (je možné pridať až 2 zásobníky)
ADF: Štandard, 50 listov

Gramáž papiera

Zásobník 1: 52 až 199 g/m² (priamy prechod papiera pre špeciálne médiá); zásobník 2, voliteľné vstupné zásobníky na 500 listov (3, 4): 52 až 120 g/m²
ADF: 45 až 120 g/m²

Veľkosť papiera

ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohľadnica (JIS); Pohľadnica DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2, voliteľné vstupné zásobníky na 500 listov (3, 4): 105 x 148 mm až 216 x 356 mm
Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Pohľadnica (JIS), D Pohľadnica (JIS), Obálka (B5, C5, C6, DL);Zásobník
2, voliteľné zásobníky (3,4) na 500 listov: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Pohľadnica (JIS), D Pohľadnica (JIS)

Manipulácia s papierom

Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 500 listov, automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov
Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250
Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250
Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250
listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov
listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov,
listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov,
praktická zošívačka
praktická zošívačka

Výstupná kapacita

Štandardné: Až 250 listov, Až 10 obálok, Až 75 hárkov priesvitné fólie
Maximum: Až 250 listov

Typy médií

Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačený, dierovaný, recyklovaný, drsný); obálky, štítky, baliaci papier, priehľadné fólie, určené
používateľom

Správa tlačiarne

Aplikácia HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Správa zabezpečenia

Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia
kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec; Kompatibilné s centrom zabezpečenia pre HP
Imaging & Printing:

Rozmery tlačiarne (Š x H x V)

Minimálne: 516 x 547 x 576 mm
Maximum: 516 x 717 x 576 mm (so zavretými
prístupovými dvierkami automatického
podávača, otvoreným viacúčelovým
zásobníkom, bez rozšírenia, s rozšírením na
formát Legal)

Minimálne: 516 x 547 x 576 mm
Maximum: 516 x 717 x 576 mm (so zavretým
krytom zošívačky, zavretými prístupovými
dvierkami automatického podávača,
otvoreným viacúčelovým zásobníkom, bez
rozšírenia, s rozšírením na formát Legal)

Minimálne: 516 x 547 x 576 mm
Maximum: 516 x 717 x 576 mm (kryt
zošívačky je zatvorený, otvor ku zaseknutým
papierom automatického podávača
dokumentov je zatvorený, viacúčelový
zásobník je otvorený, rozšírenie vysunuté,
staršie rozšírenie prepnuté, výsuvná klávesnica
je zasunutá)

Rozmery balenia (š x h x v)

733 x 600 x 613 mm

733 x 600 x 613 mm

733 x 600 x 613 mm

Hmotnosť tlačiarne

29,4 kg

29,8 kg

30,5 kg

Hmotnosť balenia

35,6 kg

36 kg

36,5 kg

Prevádzkové prostredie

Teplota: 10 až 32,5 ºC, Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti

Ukladacie zariadenia

Teplota: -20 až 40 ºC, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti

Akustika

Emisie akustického výkonu: 6,7 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)

Zdroj

Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A
Spotreba
Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania

Certifikáty

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 trieda A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR,
ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, smernica EMC 2004/108/EC s označením CE (Europe), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín
Spĺňa normu ENERGY STAR®

Záruka

Jednoročná záruka so servisom u zákazníka v nasledujúci pracovný deň, jednoročná telefonická technická podpora, podpora formou písomného rozhovoru a
e-mailom. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Ukladanie
do sieťového priečinka; Ukladanie na disk USB;
Odosielanie na lokalitu Sharepoint; Odosielanie
cez FTP; Odosielanie na fax cez LAN;
Odosielanie na fax cez internet; OCR; Miestny
adresár; SMTP cez SSL
Voliteľné: Voliteľné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP (HP DSS); odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do
tlačiarne; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; lokálny adresár
Áno, 33,6 kb/s

Model

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet
Enterprise 500 M525f

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c

Číslo produktu

CF116A

CF117A

CF118A

Čo je v krabici

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise
500 MFP M525dn (zabudovaná obojstranná
tlač, zabudovaný sieťový tlačový server HP
Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet,
zabudovaný disk SSD); napájací kábel; kazeta s
čiernym tonerom do laserových tlačiarní HP
55A, plná kapacita (asi 6000 strán); softvér a
dokumentácia na CD-ROM; Používateľská
príručka - Začíname, leták technickej podpory,
Sprievodca zárukou (kde je to aktuálne)

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise
500 MFP M525f (zabudovaná obojstranná tlač,
zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný
výkonný pevný disk HP so zabezpečením, fax,
komfortná zošívačka);napájací kábel; kazeta s
čiernym tonerom do laserových tlačiarní HP
55A, plná kapacita (asi 6000 strán); softvér a
dokumentácia na CD-ROM; Používateľská
príručka - Začíname, leták technickej podpory,
Sprievodca zárukou (kde je to aktuálne)

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise
flow MFP M525c (zabudovaná obojstranná tlač,
zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný
výkonný pevný disk HP so zabezpečením,
fax);napájací kábel;kazeta s čiernym tonerom
do laserových tlačiarní HP 55A, plná kapacita
(asi 6000 strán);softvér a dokumentácia na
CD-ROM;Používateľská príručka - Začíname,
leták technickej podpory, Sprievodca zárukou
(kde je to aktuálne)

Podporovaný softvér SureSupply

Áno

Obrazovka

Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky
Domov); port USB 2.0; oblasť na integráciu hardvéru

Konektivita

Štandardné: 2x vysokorýchlostný USB 2.0
Host; 1x sieťové pripojenie Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T; 1x rozhranie Foreign
Interface; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru;
2x interný port USB typu host; Voliteľné:
Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g J8021A;bezdrôtový
tlačový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Pripravené na prácu v sieti

Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)

Funkcie

Odporúčaný mesačný objem skenovania

Štandardné: 2x vysokorýchlostný hostiteľský
port USB 2.0; 1x sieťové pripojenie Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie
Foreign Interface; 1x rozhranie pre integráciu
hardvéru; 2x interný hostiteľský port USB; 1x
faxové rozhranie; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový
server HP Jetdirect ew2500
802.11b/g J8021A;bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Štandardné: 2x vysokorýchlostný hostiteľský
port USB 2.0; 1x sieťové pripojenie Gigabit
Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie
Foreign Interface; 1x rozhranie pre integráciu
hardvéru; 2x interný hostiteľský port USB; 1x
faxové rozhranie; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový
server HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne
odosielanie, jednoduchý prístup pre USB kľúč,
(voliteľný fax, rozšírené digitálne odosielanie,
bezdrôtové pripojenie)

Tlač, kopírovanie, skenovanie, fax, digitálne
odosielanie, jednoducho prístupný disk USB,
(voliteľné pokročilé digitálne odosielanie,
bezdrôtové)

Tlač, kopírovanie, skenovanie, fax, digitálne
odosielanie, jednoducho prístupný disk USB,
šifrovaný pevný disk, OCR, (voliteľné pokročilé
digitálne odosielanie, bezdrôtové)

6250 až 10500

6250 až 10500

27000 až 44500

Poznámky

Obojstranný skener, výsuvná klávesnica a technológia HP EveryPage sú k dispozícii iba na multifunkčnom zariadení HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c.; 2 Automatický podávač dokumentov na 100 listov je
dostupný iba na multifunkčnom zariadení HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c. Multifunkčné zariadenie HP LaserJet 500 MFP 525dn a M525f ponúkajú automatický podávač dokumentov na 50 listov.; 3 Kazeta s
čiernym tonerom HP LaserJet 55X nie je súčasťou dodávky; 4 Voliteľná kapacita papiera je až 1 600 listov. Doplnkové zásobníky na papier na 500 listov sa dajú dokúpiť osobitne.; 5 Vyžaduje internetové pripojenie na
tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint nájdete na adrese
www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže podliehať samostatne zakúpeným plánom na prenos dát alebo
poplatkom za používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môže líšiť. Niektoré tlačiarne HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.; 6 Multifunkčné zariadenia HP LaserJet 500 MFP M525f a HP LaserJet Enterprise
flow MFP M525c sa štandardne dodávajú s výkonným pevným diskom HP so zabezpečením (minimálne 250 GB). Multifunkčné zariadenie HP LaserJet 500 MFP M525dn sa dodáva s diskom SSD (minimálne 8 GB) a nie je
možná jeho inovácia.; 7 Riešenia doplnené cez oblasť na integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.; 8 Možnosti technológie automatického zapnutia/vypnutia HP sa môžu líšiť v závislosti od tlačiarne a
nastavení;môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.; 9 V porovnaní s produktmi, v ktorých sa používa tradičný zapekací systém.; 10 Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je v súčasnosti
dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac ako 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe a Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie a žiadosti o zaslanie spätných obálok a zberných
škatúľ sa nachádzajú na www.hp.com/recycle.
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