Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP Officejet Pro
X551dw
Επανάσταση στην εκτύπωση – ποιοτικό χρώμα με το μισό
κόστος , δύο φορές πιο γρήγορα
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Ενισχύστε την απόδοση της
ομάδας με αυτόν τον εξαιρετικά
παραγωγικό ασύρματο εκτυπωτή
MFP επόμενης γενιάς. Εκτυπώστε
έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής
ποιότητας με το μισό κόστος ανά
σελίδα και δύο φορές πιο γρήγορα
σε σχέση με τους έγχρωμους laser
με την τεχνολογία HP PageWide.
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Εκτυπώστε έως και δύο φορές πιο γρήγορα1 με το μισό κόστος ανά σελίδα2
συγκριτικά με τους έγχρωμους laser.
● Δημιουργήστε ποιοτικές εκτυπώσεις με αυθεντικές μελάνες HP και μειώστε το κόστος

εκτύπωσης έως 50% σε σχέση με τους έγχρωμους laser2.

● Επιλέξτε HP για αξιόπιστη εκτύπωση για ομάδες εργασίας – σχεδίαση για όγκους έως

6.000 σελίδων το μήνα.

Επισημάνσεις
● Ταχύτητα εκτ.: Έως 42 ασπρόμαυρες
σελ./λεπτό ISO (A4), έως 42 έγχρωμες
σελ./λεπτό ISO (A4)
● Χειρισμός χαρτιού: Αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης
● Κύκλος λειτ.: Έως 80.000 σελίδες (A4)
● Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
εκτύπωσης: 1.000 έως 6.000 σελίδες
(εκτύπωση)

● Εκτυπώστε με ασυναγώνιστες ταχύτητες με τον ταχύτερο επιτραπέζιο εκτυπωτή του

κόσμου.3

● Κάντε περισσότερα με χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, όπως η

γενική λειτουργία γραφείου (70 σελ./λεπτό) και η εκτύπωση διπλής όψης.

Προσφέρετε στις ομάδες εργασίες την ισχύ να κάνουν περισσότερα με αυτό τον
εκτυπωτή εύκολης διαχείρισης.
● Εκτυπώστε γρήγορα και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικές εφαρμογές που

εξοικονομούν χρόνο από την έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών.

● Εκτυπώστε γρήγορα και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικές εφαρμογές που

εξοικονομούν χρόνο από την έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών.

● Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας - εκτυπώστε έως 9.200 σελίδες ανά δοχείο5 και

τοποθετήστε έως και 1.050 φύλλα ταυτόχρονα με τον προαιρετικό δίσκο χαρτιού.6

● Προστατέψτε την επένδυσή σας και διευρύνετε τις δυνατότητές σας καθώς

αυξάνονται οι ανάγκες σας με ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων.12

Συνδεθείτε, εκτυπώστε και παραμείνετε παραγωγικοί – στο γραφείο ή εν κινήσει3.
● Προσθέστε αυτόν τον εκτυπωτή υψηλής απόδοσης στο ενσύρματο ή ασύρματο

εταιρικό δίκτυο για βελτιωμένη αποδοτικότητα των ομάδων εργασίας.

● Εκτυπώστε από το smartphone ή το tablet σας σχεδόν από οπουδήποτε, με το HP

ePrint.8

● Επωφεληθείτε από την ευελιξία που σας παρέχει το HP ePrint, εκτυπώνοντας από

smartphone ή tablet όπου κι αν βρίσκεστε9.

● Εκτυπώστε αρχεία απευθείας από μονάδες USB flash μέσω της θύρας USB εύκολης

πρόσβασης.

Εξοικονομήστε πόρους χωρίς να θυσιάσετε την απόδοση.
● Ελέγξτε τα έξοδά σας – οι συσκευές με πιστοποίηση ENERGY STAR® καταναλώνουν

έως και 50% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους έγχρωμους laser.11

● Εξοικονομήστε χαρτί έως 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και διατηρήστε

ψηλά την απόδοση με πρωτοποριακές ταχύτητες.

● Εξοικονομήστε πόρους με τις αυθεντικές μελάνες pigment της HP που απαιτούν

λιγότερα υλικά συσκευασίας σε σχέση με τα δοχεία γραφίτη.

● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον – ανακυκλώστε εύκολα και δωρεάν τα

αυθεντικά δοχεία μελάνης HP μέσω του HP Planet Partners.12

Εκτυπωτής HP Officejet Pro X551dw

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες

Εκτύπωση

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 42 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 42 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4)

Ανάλυση εκτύπωσης

Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi
Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 600 x 600
dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης

Τεχνολογία HP PageWide με μελάνες χρωστικής

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4,2 mm; Κάτω: 4,2 mm; Αριστερά: 4,2 mm; Δεξιά: 4,2 mm;
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 201,6 x 347,1 mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 5c, HP PCL 6, εγγενής εκτύπωση PDF, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Περιεχόμενα συσκευασίας

CV037A: Εκτυπωτής HP Officejet X551dw, αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης Officejet HP 970,
αρχικά δοχεία (κυανής, ματζέντα, κίτρινης) μελάνης Officejet HP 971, λογισμικό εκτυπωτή και
οδηγός χρήσης σε CD-ROM, οδηγός έναρξης χρήσης, αφίσα εγκατάστασης, καλώδιο
τροφοδοσίας

Αναλώσιμα

CN595A Δίσκος 500 φύλλων HP Officejet Pro X-Series
CN625AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 970XL
CN626AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 971XL
CN627AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP
971XL
CN628AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 971XL
CN621AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 970
CN622AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 971
CN623AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 971
CN624AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 971
C6818A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί Inkjet HP-50 φύλλα/Α4/210 x 297
mm
Q6593A Επαγγελματικό ματ χαρτί Inkjet HP-200 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Μέση τιμή βάσει του προτύπου ISO/IEC 24711 ή της μεθοδολογίας δοκιμών της
HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα
με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
Μέρος της μελάνης του παρεχόμενου δοχείου χρησιμοποιείται για την εκκίνηση
του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
hp.com/go/learnaboutsupplies

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint, εφαρμογές για φορητές συσκευές HP ePrint, Google Cloud Print, Ασύρματη Άμεση
Εκτύπωση HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας

Έως 80.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 1.000 έως 6.000

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή

792 MHz

Οθόνη

Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 10,9 cm

Δυνατότητα ασύρματης
επικοινωνίας

Ναι

Συνδεσιμότητα

Βασική 2 Host USB 2.0 Hi-Speed, 1 συσκευής USB 2.0 Hi-Speed, 1 δικτύου Ethernet 10/100
Base-TΧ, σταθμός 802.11 b/g/n, σημείο πρόσβασης 802.11 b/g Προαιρετική Υποστηρίζονται
οι παρακάτω εξωτερικοί διακομιστές Jetdirect, μόνο εκτύπωση: Εξωτερικός διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect
en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με θύρα USB 2.0 Hi-Speed και
δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (J7942G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect
ew2400 ασύρματου δικτύου 802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX,
802.11b/g) (J7951G), διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 ασύρματου 802.11b/g
(J8021A). Άλλα υποστηριζόμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme,
Apple AirPort Time Capsule, Ασύρματη άμεση εκτύπωση

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο Βασική (ενσωματωμένο Ethernet και WiFi 802.11b/g/n)
Βασική 512 MB; μέγιστη 512 MB
Μνήµη

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X v10.6, Mac OS X
Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux (hplip.net)
Ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer, Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer, Linux (για περισσότερες πληροφορίες: hplip.net), SAP (για περισσότερες
πληροφορίες: hp.com/go/sap/drivers)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion. Επεξεργαστής Intel® Core™, διαθέσιμος
χώρος στο σκληρό δίσκο 1 GB, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB

Συμβατότητα κάρτας μνήμης

Κανένα

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Windows Installer και ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης PCL 6, Mac Installer και πρόγραμμα
οδήγησης PS, HP Update, HP Participation Study, Bing Toolbar, HP Smart Print

Δυνατότητες έξυπνου
λογισμικού εκτυπωτή

HP ePrint, εφαρμογές για φορητές συσκευές HP ePrint, Google Cloud Print, HP EasyColor,
προεπισκόπηση εκτύπωσης, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων
ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση, εκτύπωση φυλλαδίων, εξώφυλλα, επιλογή δίσκου,
κλιμάκωση, κατακόρυφος/οριζόντιος προσανατολισμός, κλίμακα του γκρι υψηλής
ποιότητας και μόνο μαύρη μελάνη, λειτουργίες εκτύπωσης: γενική
γραφείου/επαγγελματική/παρουσίαση/μέγιστη ανάλυση dpi, μπροστινή θύρα USB,
αντιγραφή/σάρωση/φαξ, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Instant Ink Pro. Προαιρετικά:
ασύρματη λειτουργία

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 517 x 399 x 414 mm; μέγιστη: 678 x 670 x 446 mm (με κλειστό το δίσκο για
διαφορετικά μεγέθη χαρτιού χαρτιού, ανοιχτό τον κύριο δίσκο, την προέκταση του δίσκου
εξόδου στη θέση legal και τον πίνακα ελέγχου σε όρθια θέση)

Βάρος συσκευασίας

21 kg

Απλό χαρτί (ελαφρύ, ενδιάμεσο, μεσαίου βάρους, βαρύ, πολύ βαρύ, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, bond, άλλο απλό χαρτί Inkjet), προηγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP
(γυαλιστερό, ελαφρώς γυαλιστερό, σατινέ, ματ, άλλο φωτογραφικό χαρτί inkjet), φάκελοι,
ετικέτες, κάρτες, ματ μπροσούρα HP, και άλλο ειδικό χαρτί HP inkjet (γυαλιστερή
μπροσούρα, ματ μπροσούρα, τρίπτυχη μπροσούρα, Hagaki, ευχετήριες κάρτες, άλλο ειδικό
χαρτί inkjet)

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 5% έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 54 dB(A) (ασπρόμαυρη/έγχρωμη
εκτύπωση), 15 dB(A) (σε αναμονή)

Τροφοδοσία Ισχύος

απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
κατανάλωση: 100 Watt (μέγιστη), 70 Watt μέση (εκτύπωση), 9,5 Watt (ετοιμότητα), 4,5 Watt
(αναστολή), 0,95 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2 Watt (απενεργοποίηση)
τύπος τροφοδοσίας: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό καθολικής χρήσης

Πιστοποιήσεις

Οδηγία EMC της ΕΕ 2004/108/EΚ, CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1: 2007 Κλάση
B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN
61000-3-3: 2008, EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Ευρώπη), άλλες
εγκρίσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης

Προϊόν Κίνας

Εγγύηση

Βασική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Υπηρεσίες και υποστήριξη

U6Z52E Συντήρηση HP για 3 έτη, επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για
Officejet Pro X451/X551
U4ZY0E Συντήρηση HP για 4 έτη, επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για
Officejet Pro X451/X551
U4ZY1E Συντήρηση HP για 5 έτη, επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για
Officejet Pro X451/X551
U6Z55PE Συντήρηση HP για 1 έτος μετά την εγγύηση, επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για Officejet Pro X451/X551
U1XS7E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη, απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για Officejet
Pro X451/X551
U1XS9E Υποστήριξη υλικού HP για 4 έτη, απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για Officejet
Pro X451/X551
U1XT0E Υποστήριξη υλικού HP για 5 έτη, απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για Officejet
Pro X451/X551
U1XU3PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση, απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για Officejet Pro X451/X551

Τύποι μέσων

Μεγέθη μέσων

υποστηρίζεται Δίσκος 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm. φάκελοι (B5, C5, C6, DL),
Δίσκος 2: A4, A5, B5 (JIS), φάκελοι (B5, C5, DL), Δίσκος 3: A4, A5, B5 (JIS); ειδικά: Δίσκος 1: 76
x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2: 102 x 210 έως 216 x 297 mm Δίσκος 3: 102 x 210 έως
216 x 356 mm

Χειρισμός μέσων

Χωρητικότητα εξόδου: Έως 300 φύλλα, Έως 35 φάκελοι
μέγιστη: Έως 300 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)

Βάρος χαρτιού

Υποστηρίζεται: Δίσκος 1: 60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 300 g/m² (φωτογραφίες),
75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρες), 163 έως 200 g/m² (κάρτες).
Δίσκος 2: 60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 250 g/m² (φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m²
(φάκελοι), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρες), 163 έως 200 g/m² (κάρτες). Δίσκος 3: 60 έως
120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 250 g/m² (φωτογραφίες), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρες),
163 έως 200 g/m² (κάρτες); Συνιστώμενο: 60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 300 g/m²
(φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρες), 163 έως 200
g/m² (κάρτες)

Διαχείριση εκτυπωτή

HP Web Jetadmin, Ενσωματωμένος Web Server, HP Driver Configuration Utility, HP Driver
Deployment Utility, HP Utility (Mac)

Διαχείριση ασφάλειας

SSL/TLS (HTTPS), IPP μέσω TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας ασύρματου δικτύου
802.1x (EAP-TLS, LEAP και PEAP), έλεγχος ταυτότητας με προκοινόχρηστο κλειδί για
ασύρματη λειτουργία (PSK), διαμόρφωση τείχους προστασίας συσκευής, κλείδωμα πίνακα
ελέγχου, EWS με προστασία κωδικού πρόσβασης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών
δικτύου και λειτουργιών συσκευής, Syslog, υποστήριξη πιστοποιητικών, υπογραφή
υλικολογισμικού, ρυθμίσεις διαχειριστή, συμβατότητα με το HP Access Control Express

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x 600 x 495 x 543 mm
Υ)
17,1 kg
Βάρος εκτυπωτή

Υποσημειώσεις

1Σύγκριση με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών στην ταχύτερη διαθέσιμη έγχρωμη λειτουργία (τον Αύγουστο του 2013) και περιλαμβάνει έγχρωμους laser MFP κάτω των €1.000 και έγχρωμους εκτυπωτές laser κάτω των €800

χωρίς ΦΠΑ, τον Αύγουστο του 2013, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το 2ο τρίμηνο του 2013 και εσωτερικών δοκιμών της HP σε εκτυπωτές στην ταχύτερη διαθέσιμη έγχρωμη λειτουργία (δείγμα εγγράφων 4 σελίδων που δοκιμάστηκαν με
το ISO 24734). Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printerclaims.; 2Συγκριτικά με τους Officejet Pro Χ series. Η πλειονότητα των έγχρωμων laser MFP κάτω των €1.000 και έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των €800, τον Αύγουστο του
2013. Τιμές σύγκρισης ταχύτητας σύμφωνα με το μερίδιο της αγοράς, κατά το πρότυπο ISO 24734 και τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για την ταχύτερη διαθέσιμη λειτουργία εκτύπωσης.; 3Με βάση τις δημοσιευμένες υψηλότερες
ταχύτητες εκτύπωσης για τα μοντέλα HP X551dw και X576dw σε σύγκριση με έγχρωμους επιτραπέζιους MFP, laser και inkjet, κάτω των €1.000 και εκτυπωτές κάτω των €800, όπως επιβεβαιώθηκε από την WirthConsulting.org τον Ιανουάριο του 2013.; 4Με
βάση τις δημοσιευμένες υψηλότερες ταχύτητες εκτύπωσης για τα μοντέλα HP X551dw και X576dw σε σύγκριση με έγχρωμους επιτραπέζιους MFP, laser και inkjet, κάτω των €1.000 και εκτυπωτές κάτω των €800 που επιβεβαιώθηκαν από τον οργανισμό
WirthConsulting.org τον Ιανουάριο του 2013; 5Ο όγκος σελίδων βασίζεται στο δοχείο μαύρης μελάνης HP 970XL.; 6Χωρητικότητα έως 1.050 φύλλα με το προαιρετικό εξάρτημα δίσκου χαρτιού 500 φύλλων, το οποίο δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται
ξεχωριστά.;8Για εκτύπωση, πρέπει να γίνει απευθείας σύνδεση της φορητής συσκευής στο ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης
εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή.; 9Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή με δυνατότητα HP ePrint. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός ePrint για τον εκτυπωτή. Μπορεί να απαιτείται
εφαρμογή ή λογισμικό. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 10Η πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser Officejet Pro κάτω των 800 € χωρίς ΦΠΑ, όπως ίσχυε τον Αύγουστο του 2012, με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Χρήση ενέργειας βάσει δοκιμών της HP. Το
πραγματικό κόστος και η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/officejet.; 11Πλειονότητα των έγχρωμων laser MFP κάτω των €1.000 χωρίς ΦΠΑ, Αύγουστος 2012, Officejet Pro με δοχεία μέγιστης
χωρητικότητας. Κατανάλωση ενέργειας βάσει δοκιμών της HP. Το πραγματικό κόστος και η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/officejet.; 12Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες
επιστροφής και ανακύκλωσης αυθεντικών δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.hp.com/recycle.
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