Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro
400 M401 series

Κάντε περισσότερα κατά τη διάρκεια
της μέρας. Εγκαταστήστε τον
εκτυπωτή σε οποιοδήποτε σημείο του
γραφείου χρησιμοποιώντας την
ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση
και μοιραστείτε τους πόρους
εκτύπωσης σε δίκτυο . Εκτυπώστε εν
κινήσει με τις επιλογές φορητής
εκτύπωσης . Χρησιμοποιήστε τα
Business apps για πρόσβαση και
εκτύπωση από το web .
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Παραμείνετε παραγωγικοί και ενισχύστε την επιχειρηματική σας δράση με ασύρματη δικτύωση
και εντυπωσιακή φορητότητα.
● Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή οπουδήποτε και μοιραστείτε τον χάρη στην ασύρματη συνδεσιμότητα2,3. Η
διαμόρφωση του δικτύου απαιτεί λίγα μόλις λεπτά1,6.
● Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε με το HP ePrint3,7. Εκτυπώστε ασύρματα από iPad™, iPhone® και iPod
touch® μέσω του AirPrint™8.
● Στείλτε αρχεία από φορητή συσκευή απευθείας στον εκτυπωτή με την Άμεση ασύρματη εκτύπωση HP1,9.
● Εξοικονομήστε χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης10. Εξασφαλίστε γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης
έως 33 σελ. A4 ανά λεπτό και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα11.

Επισημάνσεις

Απολαύστε εύκολη χρήση με σύνδεση στο web.

● Εκτύπωση πρώτης σελίδας σε 8

● Χρησιμοποιήστε τα business apps και την έγχρωμη οθόνη αφής 8,89 cm (3,5 ιντσών) για πρόσβαση και
εκτύπωση από το web4,5.

● Ταχύτητα εκτύπωσης έως 33 σελ./λεπτό

● Διαχειριστείτε τη ροή εργασιών με έξυπνες λειτουργίες απευθείας από τον εκτυπωτή. Μια πρακτική θύρα USB
επιτρέπει την εκτύπωση απευθείας από μονάδα flash4.

δευτερόλεπτα

● Μνήμη RAM 128 MB (M401a, M401d), μνήμη

RAM 256 MB
● 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0
● Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 750
– 3.000

● Ελέγξτε εύκολα το περιβάλλον εκτύπωσης και εξοικονομήστε χρόνο και κόστος ΙΤ. Το HP Web Jetadmin σάς
βοηθά να παρακολουθείτε τον εξοπλισμό και να μεγιστοποιείτε το χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας.

Απολαύστε εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας σε εξαιρετική τιμή.
● Δημιουργήστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με έντονο, ευκρινές κείμενο και διαυγείς εικόνες.
● Μείνετε ήσυχοι χάρη στην αξιοπιστία του HP LaserJet και εξασφαλίστε σταθερή ποιότητα εκτύπωσης από την
πρώτη έως την τελευταία σελίδα.
● Εξοικονομήστε χρόνο με τα αυθεντικά δοχεία HP, που τοποθετούνται εύκολα, και εξοικονομήστε χρήματα με τα
προαιρετικά δοχεία υψηλής χωρητικότητας που έχουν σχεδιαστεί για συχνές εκτυπώσεις13.
● Κάντε περισσότερα με χωρητικότητα 300 φύλλων χαρτιού, (800 φύλλα συνολικά με τον προαιρετικό δίσκο 500
φύλλων).

Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
● Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ, που ενεργοποιεί
και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τις ανάγκες σας14.
● Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
● Ανακυκλώστε εύκολα τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP μέσω του προγράμματος HP Planet Partners15.
● Λιγότερα απορρίμματα συσκευασίας: Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από ένα αυθεντικό δοχείο γραφίτη HP 80Α.

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 M401 series

Τεχνικές προδιαγραφές
Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 33 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4)
εκτός της πρώτης σελίδας: Σε 8 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4)Οι μετρήσεις έγιναν
με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 και εξαιρέθηκε το πρώτο σετ δοκιμαστικών
εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης
και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 1.200 x 1.200 dpi Μαύρο

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 5 mm; Κάτω: 5 mm; Αριστερά: 4 mm; Δεξιά: 4 mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 5e, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, απευθείας εκτύπωση
PDF (v 1.7)

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

1 (μαύρο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

CF270A: Όχι CF274A: Όχι CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria,
επαγγελματικές εφαρμογές CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 50.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 750 έως 3.000
σελίδες

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή

800 MHz

Ασύρματη λειτουργία

CF270A: Δεν διαθέτει CF274A: Δεν διαθέτει CF278A: Δεν διαθέτει CF399A: Δεν
διαθέτει

Έτοιμο για δίκτυο

CF270A: Δεν διαθέτει CF274A: Δεν διαθέτει CF278A: Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit
Ethernet) CF399A: Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit Ethernet)

Σκληρός δίσκος

Κανένα

Τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, οικολογική λειτουργία, ελαφρύ, βαρύ, bond, έγχρωμο, επιστολόχαρτο,
προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, διαφάνειες,
χαρτόνι

Μεγέθη μέσων

Υποστηριζόμενες A4, A5, A6, B5 (JIS)
Δίσκος για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2 και
προαιρετικός δίσκος 500 φύλλων: 105 x 148 έως 216 x 356 mm

Διαχείριση μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Έως 300 φύλλα; Μέχρι 10 φάκελοι Φάκελοι
Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι
Μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα

Βάρος χαρτιού

Υποστηρίζεται, μέσω της διαδρομής χαρτιού: Δίσκος 1: 60 έως 163 g/m² (ευθεία
διαδρομή χαρτιού για ειδικά μέσα). Δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3 500 φύλλων: 60
έως 120 g/m²

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Η εγκατάσταση πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows 8, Windows 7
(32 bit και 64 bit), Windows Vista (32 bit και 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 ή
νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται
στα εξής: Windows Server 2008 (32 bit και 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3
ή νεότερη έκδοση), 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 και HPUX11i)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit):
επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64
bit), ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 400 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB
ή δικτύου. Windows XP (32 bit) SP2: επεξεργαστής Pentium® 233 MHz, μνήμη RAM
512 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 400 ΜΒ, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα
USB ή δικτύου
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core™,
σκληρός δίσκος 500 MB, CD-ROM/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, σύνδεση USB ή
δικτύου

Διαχείριση εκτυπωτή

Windows: Εργαλειοθήκη συσκευής HP (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), ειδοποιήσεις
SNP (ελάχιστη εγκατάσταση δικτύου), HP Web Jetadmin (λήψη). Mac: HP Utility

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Μέγιστη 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (με το δίσκο
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοιχτά και το
δίσκο 2 ανοιχτό σε μέγεθος legal)
CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Μέγιστη 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (με το δίσκο
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοιχτά και το
δίσκο 2 ανοιχτό σε μέγεθος legal)
CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm με την οθόνη αφής κλειστή (364,6 x 368 x 383,6
mm με την οθόνη αφής ανοιχτή σε γωνία 90°); Μέγιστη 364,6 x 633,4 x 383,6 mm
(με το δίσκο για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και το αναδιπλούμενο κάλυμμα
ανοιχτά, το δίσκο 2 ανοιχτό σε μέγεθος legal και την οθόνη αφής ανοιχτή σε γωνία
90°)
CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Μέγιστη 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (με το δίσκο
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοιχτά και το
δίσκο 2 ανοιχτό σε μέγεθος legal)

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

430 x 330 x 480 mm

Βάρος εκτυπωτή

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

Βάρος πακέτου

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

CF270A: Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 M401a, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet
HP 80A (~2.700 σελίδες), οδηγός εγκατάστασης, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο
υποστήριξης, οδηγός εγγύησης, τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM,
καλώδιο τροφοδοσίας CF274A: Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 M401d,
ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet
HP 80A (~2.700 σελίδες), οδηγός εγκατάστασης, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο
υποστήριξης, οδηγός εγγύησης, τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM,
καλώδιο τροφοδοσίας CF278A: Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 M401dn,
ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, θύρα δικτύου Ethernet
10/100/1000 Base-TX, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 80A (~2.700 σελίδες),
οδηγός εγκατάστασης, οδηγός έναρξης χρήσης, φυλλάδιο υποστήριξης, οδηγός
εγγύησης, τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM, καλώδιο τροφοδοσίας
CF399A: ΗΡ LaserJet Pro 400 M401dne, ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης, θύρα δικτύου Ethernet 10/100/1000 Base-TX, δοχείο μαύρου γραφίτη
LaserJet HP 80A (~2.700 σελίδες), οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης,
οδηγός εγγύησης, καλώδιο τροφοδοσίας, CD τεκμηρίωσης

Εξαρτήματα

CF284A Τροφοδότης/δίσκος HP LaserJet 500 φύλλων

Αναλώσιμα

CF280A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 80A 2.700 σελίδες
CF280X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας ΗΡ 80Χ
6.900 σελίδες
CF280XD 2πλή συσκευασία αυθεντικών δοχείων μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής
χωρητικότητας HP 80X Ανά δοχείο: 6.900 σελίδες
Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752. Οι πραγματικές
αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και
άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα
οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6, ειδοποιήσεις κατάστασης, HP Update, DXP. Mac:
Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης HP
Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Πιστοποιήσεις

CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - Κλάση B, EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2, EN
61000-3-3:2008, EN 55024:1998 +A1 +A2, FCC Τίτλος 47 CFR, Μέρος 15 Κλάση
B/ICES-003, Τεύχος 4, GB9254-2008, GB17625.1-2003
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι (εκτός από το μοντέλο M401a)

Χώρα προέλευσης

Προϊόν Βιετνάμ

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με
το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.
Επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο web:
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15 έως 32,5ºC, Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -20 έως 40ºC, Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,4 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχου: 51 dB(A)

Ισχύς

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Κατανάλωση: 570 Watt (εκτύπωση), 7,3 Watt (ετοιμότητα), 1,68 W (αναστολή), 0,1
Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 1,394 kWh/εβδομάδα
Ενσωματωμένο τροφοδοτικό Τροφοδοσία

Επισκευή και υποστήριξη

U5Z49E - Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
για LaserJet M401
U5Z48E - Υπηρεσία αντικατάστασης HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για LaserJet M401
U5Z50E - Υπηρεσία επιστροφής HP για 3 έτη για LaserJet M401
U5Z53PE - Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για LaserJet M401
U5Z52PE - Υπηρεσία αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση
την επόμενη εργάσιμη ημέρα για LaserJet M401
U5Z54PE - Υπηρεσία επιστροφής HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για LaserJet M401
U4TQ2E - Υποστήριξη υλικού HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
για LaserJet M401
U4TQ3E - Υποστήριξη υλικού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα
για LaserJet M401
(U5Z48E/U5Z52PE: Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας. U5Z50E/U5Z54PE:
μόνο Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Μεσόγειο και Αφρική)

Υποσημειώσεις

1 Διατίθεται μόνο με το μοντέλο M401dw.; 2 Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.; 3 Διατίθεται

μόνο με τα μοντέλα M401dn, M401dw και M401dne.; 4 Διατίθεται μόνο με τα μοντέλα M401dn και M401dw.; 5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα
διαφέρει ανά χώρα/περιοχή, γλώσσα και σύμβαση και απαιτεί αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter.; 6 Η Aυτόματη ασύρματη σύνδεση ΗΡ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις
διαμορφώσεις συστημάτων. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/autowirelessconnect.; 7 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Απαιτεί δημιουργία λογαριασμού εγγραφής στις Υπηρεσίες Web ΗΡ. Οι χρόνοι
εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για να δείτε τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Για περισσότερες λύσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; 8 Υποστηρίζει συσκευές iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS και iPod touch 3ης και 4ης γενιάς) που υποστηρίζουν την εκτέλεση πολλών εργασιών ταυτόχρονα. Οι συσκευές iOS 4.2 απαιτούν ασύρματη σύνδεση
δικτύου 802.11. Οι εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint μπορούν να συνδεθούν ασύρματα ή μέσω Ethernet. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της
Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.; 9 Δεν διατίθεται σε όλες τις φορητές συσκευές. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και ενδέχεται να απαιτείται η λήψη προγράμματος οδήγησης ή εφαρμογών από τη
διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Ο εκτυπωτής πρέπει να έχει δυνατότητα HP ePrint.; 10 Διατίθεται μόνο με τα μοντέλα M401d, M401dn, M401dw και M401dne.; 11 Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 και εξαιρέθηκε το πρώτο σετ
δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την
πολυπλοκότητα του εγγράφου.; 13 Το δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 80X δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.; 14 Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις.;
15 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και ανακύκλωσης δοχείων HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες μαζικής συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/recycle.
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