Datový list

Řada tiskáren HP LaserJet 400
M401

Zhodnoťte svůj pracovní čas ještě více.
Začněte kdekoli v kanceláři a
prostřednictvím vestavěného
bezdrátového připojení sdílejte
tiskové prostředky v rámci sítě . S
možnostmi mobilního tisku tiskněte na
cestách . Díky podnikovým aplikacím
získejte přístup na web a možnost
tisku .
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Buďte produktivní a zvyšte výkon vašeho podniku díky bezdrátové síti a vysoké mobilitě.
● S bezdrátovým připojením můžete začít sdílet kdekoli v kanceláři2,3. Rychlá konfigurace sítě1,6.
● Se službou HP ePrint lze tisknout prakticky odkudkoli3,7. Tiskněte bezdrátově z vašeho zařízení iPad®, iPhone®
nebo iPod touch® s funkcí AirPrint™8.
● Odesílejte soubory z mobilního zařízení přímo do tiskárny pomocí funkce HP Wireless Direct.1,9
● Šetřete papírem prostřednictvím automatického oboustranného tisku10. Využijte rychlosti tisku až 33 str./min ve
formátu A4 a s první stránkou vytištěnou již za 8 sekund11.

Zažijte lehkost používání s připojením k síti.

Významné události
● Vytištění první stránky za 8 sekund
● Rychlost tisku až 33 str./min
● 128 MB paměti RAM (M401a, M401d), 256

MB paměti RAM

● 1 vysokorychlostní port USB 2.0
● Doporučený měsíční objem tisku: 750 až 3

000

● Používejte podnikové aplikace a 3,5'' (8,89 cm) barevnou dotykovou obrazovku k otevírání, ukládání a tisku
informací z webu4,5.
● Spravujte pracovní postup prostřednictvím intuitivních funkcí přímo na tiskárně. Vhodně umístěný port USB
umožňuje tisk přímo z jednotky USB Flash4.
● Snadné řízení tiskového prostředí a úspora času a nákladů na informační technologie – aplikace HP Web Jetadmin
umožňuje sledovat vaše vybavení a prodloužit dobu provozu.

Užívejte si hodnotných výtisků profesionální kvality.
● Vytvářejte profesionální pracovní dokumenty s tučným výrazným textem a ostrými obrázky.
● Díky ověřené spolehlivosti tiskáren HP LaserJet a stálé kvalitě tisku od první po poslední stránku můžete být bez
starostí.
● Ušetřete čas díky originálním kazetám HP se snadnou instalací a finance díky volitelným vysokokapacitním
kazetám navrženým pro častý tisk13.
● Zvyšte produktivitu s kapacitou 300 listů (celkem 800 listů s volitelným zásobníkem na 500 listů).

Snižte dopad na životní prostředí.
● Úspora energie s technologií HP Auto-On/Auto-Off, která zapíná tiskárnu, když je potřeba, a vypíná ji, když je
nečinná14.
● Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku.
● Recyklujte snadno původní tonerové kazety HP LaserJet prostřednictvím programu HP Planet Partners15.
● Redukce odpadu z balení: Originální HP tonerová kazeta HP 80A je dodávána v tiskárně.

Řada tiskáren HP LaserJet 400 M401

Technická specifikace
Rychlost tisku

Až 33 str./min ISO černobíle (A4)
první stránka: Již za 8 s černobíle (A4)Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první
sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese
http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci
systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

Rozlišení tisku

Až 1 200 x 1 200 dpi Černá

Tisková technologie

Laser

Oblast tisku

Okraje tisku: Horní: 5 mm; Dolní: 5 mm; Levý: 4 mm; Pravý: 4 mm

Tiskové jazyky

HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3, přímý tisk PDF (v 1.7)

Číslo tiskových kazet

1 (černá)

Možnost mobilního tisku

CF270A: Ne CF274A: Ne CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria,
podnikové aplikace CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria

Měsíční kapacita tisku

Až 50 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 3 000 stran

Automatické čidlo papíru
Rychlost procesoru
Bezdrátové připojení

CF270A: Žádné CF274A: Žádné CF278A: Žádné CF399A: Žádné

Práce v síti

CF270A: Žádné CF274A: Žádné CF278A: Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit
Ethernet) CF399A: Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)

Pevný disk

Žádné

Typy médií

Papír (běžný, ekorežim, tenký, silný, vázaný, barevný, hlavičkový, předtištěný,
předděrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky; fólie, karton

Velikosti médií

Podporováno A4; A5; A6; B5 (JIS)
Víceúčelový zásobník: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2 a volitelný zásobník na
500 listů: 105 x 148 až 216 x 356 mm

Manipulace s médii

Vstupní kapacita: Až 300 listů; Až 10 obálek Obálky
Kapacita výstupního zásobníku: Až 150 listů, Až 10 obálek
Maximální: Až 150 listů

Gramáž papíru

Podporováno, podle dráhy papíru: Zásobník 1: 60 až 163 g/m² (přímá dráha podávání
papíru pro speciální média); zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 500 listů: 60 až
120 g/m²

Kompatibilní operační systémy

Minimální požadavky na systém

Co je obsaženo v krabici

CF270A: Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401a; Černá tonerová kazeta HP LaserJet
80A (výtěžnost asi 2 700 stran); Průvodce instalací, Příručka Začínáme, Leták s
kontaktem na podporu, Průvodce k záruce; dokumentace a software k tiskárně na
disku CD-ROM; napájecí kabel CF274A: Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401d;
vestavěný automatický oboustranný tisk; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 80A
(výtěžnost asi 2 700 stran); Průvodce instalací, Příručka Začínáme, Leták s kontaktem
na podporu, Průvodce k záruce; dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM;
napájecí kabel CF278A: Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401dn; vestavěný
automatický oboustranný tisk; síť Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Černá tonerová
kazeta HP LaserJet 80A (výtěžnost asi 2 700 stran); Průvodce instalací, Příručka
Začínáme, Leták s kontaktem na podporu, Průvodce k záruce; dokumentace a
software k tiskárně na disku CD-ROM; napájecí kabel CF399A: HP LaserJet Pro 400
M401dne; vestavěný automatický oboustranný tisk; Síť Ethernet 10/100/1000
Base-TX; Černá tonerová kazeta HP LaserJet 80A (přibližně na 2 700 stran); Instalační
příručka, informační leták, záruční list; napájecí kabel; CD s dokumentací

Ne

Příslušenství

CF284A Podavač/zásobník na 500 listů pro HP LaserJet

800 MHz

Spotřební materiál

CF280A HP 80A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 2 700 stran
CF280X HP 80X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 6 900
stran
CF280XD HP 80X Dvojbalení černé originální tonerové kazety LaserJet s vysokou
výtěžností Na kazetu: 6 900 stran
Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu se směrnicí ISO/IEC 19752. Skutečná
výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Další informace
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Dodávaný software

Windows®: Instalační / odinstalační program HP, tiskový ovladač HP PCL 6, Upozornění
o stavu, Aktualizace HP, DXP; Mac: Instalační / odinstalační program HP, ovladač HP
Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Certifikáty

CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1- třída B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN
61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC, článek 47 CFR, část 15, třída
B/ICES-003, číslo 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003
Splňuje normu ENERGY STAR: Ano (kromě modelu M401a)

Země původu

Vyrobeno ve Vietnamu

Záruka

Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Windows 8, Windows 7
(32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový), Windows XP (32bitový)
(SP2 nebo vyšší); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Windows
Server 2008 (32bitový nebo 64bitový), Windows Server 2003 (32bitový) (SP3 nebo
vyšší); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux
(5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10,
11.04), Debian (5.0, 6.0 a HPUX11i)

Jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktech,
zemích a platných národních předpisech.
Navštivte naši webovou stránku:
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html

Provozní prostředí

Teplota: 15 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: 6,4 B(A); Emise akustického tlaku: 51 dB(A)

Windows: Windows 8, Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a
64bitový): 1GHz 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor, 1 GB paměti RAM (32
bitů) nebo 2 GB paměti RAM (64 bitů), 400 MB místa na pevném disku, jednotka
CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows XP
(32bitová verze) SP2: procesor Pentium® 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB volného
místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB
nebo síťový port
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel® Core™;
pevný disk 500 MB; jednotka CD-ROM/DVD-ROM nebo Internet; USB nebo síť

Napájení

Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Spotřeba: 570 W (tisk), 7,3 W (pohotovostní režim), 1,68 W (režim spánku), 0,1 W
(vypnuto). Typická spotřeba energie: 1,394 kWh/týden
Vestavěný zdroj napájení Napájení

Servis a podpora

U5Z49E – 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu
LaserJet M401
U5Z48E – 3 roky servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro
tiskárnu LaserJet M401
U5Z50E – 3 roky servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu LaserJet M401
U5Z53PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro
tiskárnu LaserJet M401
U5Z52PE – 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou výměny následující
pracovní den pro tiskárnu LaserJet M401
U5Z54PE – 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou vrácení pro tiskárnu
LaserJet M401
U4TQ2E – 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu
LaserJet M401
U4TQ3E – 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet
M401
(U5Z48E/U5Z52PE: Informujte se o dostupnosti ve vaší zemi
U5Z50E/U5Z54PE: Pouze Střední a Východní Evropa, Střední východ, Středomoří a
Afrika)

Správa tiskárny

Windows®: HP Device Toolbox (výchozí instalace), SNP Alerts (minimální instalace), HP
Web Jetadmin (ke stažení); Mac: HP Utility

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maximální 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (rozložený
víceúčelový zásobník a sklopný kryt; zásobník 2 rozložen na formát Legal)
CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maximální 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (rozložený
víceúčelový zásobník a sklopný kryt; zásobník 2 rozložen na formát Legal)
CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, dotyková obrazovka sklopená (364,6 x 368 x 383,6
mm, dotyková obrazovka vyklopená v úhlu 90°); Maximální 364,6 x 633,4 x 383,6
mm (rozložený víceúčelový zásobník a sklopný kryt, zásobník 2 rozložen na formát
Legal, dotyková obrazovka vyklopená v úhlu 90°)
CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maximální 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (s
víceúčelovým zásobníkem a vytaženým skládacím krytem, s vytaženým zásobníkem
2 formátu Legal)

Rozměry balení (š x h x v)

430 × 330 × 480 mm

Hmotnost tiskárny

CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg

Hmotnost balení

CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Poznámky pod čarou

1 K dispozici pouze u modelu M401dw.; 2 Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.; 3 K dispozici pouze u modelů M401dn, M401dw a M401dne.; 4 K dispozici

pouze u modelů M401dn a M401dw.; 5 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k Internetu. Služba může vyžadovat registraci. Dostupnost se liší podle země, jazyka a uzavřených smluv. Vyžaduje aktualizaci firmwaru. Podrobnosti naleznete na
webu www.hp.com/go/eprintcenter.; 6 Dostupnost funkce HP Auto Wireless Connect závisí na konfiguraci systému. Funkce bezdrátové sítě závisí na okolním prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Informace o kompatibilitě naleznete na webové adrese
www.hp.com/go/autowirelessconnect.; 7 Tiskárna musí být připojena k Internetu. Funkce je kompatibilní s libovolným zařízením podporujícím Internet a e-maily. Vyžaduje registraci účtu pro webové služby HP. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů
dokumentů a obrázků naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter. Další řešení jsou uvedena na stránce www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; 8 Podpora zařízení se systémem iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS a 3. a 4. generace iPod touch)
umožňující multitasking. Zařízení se systémem iOS 4.2 vyžadují připojení v bezdrátové síti 802.11. Tiskárnu s podporou funkce AirPrint lze připojit bezdrátově nebo prostřednictvím sítě Ethernet. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.; 9 Není dostupný u všech mobilních zařízení. Musí podporovat bezdrátové připojení a může vyžadovat ovladač nebo aplikace (ke stažení na adrese
www.hp.com/go/eprintcenter). Tiskárna musí podporovat službu HP ePrint.; 10 K dispozici pouze u modelů M401d, M401dn, M401dw a M401dne.; 11 Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete
na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.; 13 Černá tonerová kazeta HP LaserJet 80X není součástí dodávky; nutno zakoupit samostatně.; 14
Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení.; 15 Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace kazet HP je nyní v rámci programu HP Planet Partners dostupná ve více než 50 zemích a oblastech po celém světě. Další
informace naleznete na stránkách www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na obaly

http://www.hp.com/cz
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