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De workflow van
uw bedrijf
verbeteren en
gemakkelijk
afdrukken in
formaten tot A3

U zult onder de indruk zijn. Met de HP LaserJet Enterprise
MFP M725 serie bent u altijd productief, dankzij de talloze
handige functies. U kunt zwart-wit documenten van
topkwaliteit produceren tot A3-formaat en uw printopties
verbreden met verfijnde afwerkmogelijkheden. Met deze
MFP kunt u afdrukken in een grote oplage maken op een
grote verscheidenheid aan papierformaten, met een
maximale invoercapaciteit van 4600 vel.1 U kunt tijd
besparen met handige handige one-touch workflows die
u met één druk op de knop kunt starten, en diverse
selecteerbare scanbestemmingen. U kunt een voorproefje
van uw scanopdrachten bekijken en bewerken op de MFP
zelf, met behulp van het kleurentouchscreen van 20,3 cm.
U kunt vertrouwen op uitstekende beheermogelijkheden en
robuuste beveiligingsfuncties. En dat alles voor een lage
aankoopprijs.
Wie kan ervan profiteren?
Grote werkgroepen die behoefte hebben aan een betrouwbare MFP met goede prestaties die
kan printen op diverse papierformaten tot A3 zullen op prijs stellen hoe de HP LaserJet
Enterprise MFP M725 serie helpt hun werk te versnellen dankzij de robuuste
scanmogelijkheden, een handig kleurentouchscreen en krachtige beheermogelijkheden.
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Productrondleiding

HP LaserJet Enterprise MFP M725z+ printer afgebeeld

1

Automatische documentinvoer voor 100 vel

2

Intuïtief bedieningspaneel met draaibaar
kleurentouchscreen van 20,3 cm, FutureSmartfirmware en scanpreview

1

3

Hardware-integratiecompartiment voor de integratie
van oplossingen

3
4

4

Gemakkelijk toegankelijke USB-poort om bestanden
rechtstreeks op te slaan of te printen

5

5

Geïntegreerde nietmachine met uitvoerbak voor 500
vel

6

Ingebouwde automatische duplexmodule

7

Twee invoerladen voor 250 vel, een voor formaten
tot A4 en een voor formaten tot A3

8

High-capacity invoerlade voor 3500 vel met
standaard voor een totale invoercapaciteit van 4100
vel

9

Uitvoerbak voor 250 vel

10 Klep aan de zijkant biedt vrije toegang tot de originele
all-in-one HP printcartridge
11 Multifunctionele lade 1 voor 100 vel ondersteunt een
brede verscheidenheid van papierformaten en -typen
12 800-MHz processor, 1 GB geheugen standaard

2

9
10
6

11
12

7

13

14
15
16

8

17

13 Twee interne USB-hostpoorten (voor aansluiting van
apparaten van derden)

18

14 HP high-performance vaste schijf met beveiliging
15 Faxpoort

19

16 Foreign Interface-poort
17 HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
18 Hi-Speed USB 2.0-apparaatpoort

Close-up van
I/O-poort

Vooraanzicht

19 Hi-Speed USB 2.0-hostpoort

Overzicht serie

Bestelnr.

M725f MFP

M725z MFP

M725z+ MFP

CF067A

CF068A

CF069A

Gigabit Ethernet-netwerkfunctionaliteit

ü

ü

ü

ü

Automatisch dubbelzijdig printen

ü

ü

ü

ü

Multifunctionele invoerlade voor 100 vel (lade 1)

ü

ü

ü

ü

2 x lade voor 250 vel (lade 2 en 3)

ü

ü

ü

ü

Lade voor 500 vel 2

Optioneel

ü

Niet beschikbaar

Optioneel

Optioneel

ü

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Invoerlade voor 3 x 500 vel met standaard

Optioneel

Niet beschikbaar

ü

Niet beschikbaar

High-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard2

Optioneel

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

ü

Geïntegreerde nietmachine voor 500 vel

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

ü

ü

HP high-performance vaste schijf met beveiliging

ü

ü

ü

ü

Fax

Optioneel

ü

ü

ü

ENERGY STAR® gekwalificeerd

ü

ü

ü

ü

2

Invoerlade voor 500 vel met kast en standaard
2

4

M725dn MFP
CF066A
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Belangrijkste
kenmerken
in vogelvlucht

De HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie is ontworpen om uw
afdrukmogelijkheden uit te breiden met scherpe A3-documenten.
Verhoog uw productiviteit en verbeter de workflows van uw bedrijf met
een betrouwbare high-performance MFP met robuuste
papiercapaciteit, uitstekende beheermogelijkheden en uitgebreide
scanopties. De belangrijkste kenmerken van de MFP worden hieronder
genoemd.
Meer mogelijkheden met scherpe afdrukken in A3
• Stel uw teams in staat meer te doen - printen, scannen, kopiëren en faxen 3 op papierformaten tot A3 -

met een MFP van desktop-formaat.
• Alle aandacht voor het werk. Met een papiercapaciteit van 4600 vel1 en optionele high-capacity

cartridges 4 kan het aantal onderbrekingen worden beperkt.
• Indrukwekkende documentkwaliteit, met vrijwel edge-to-edge printen en een handige geïntegreerde

nietmachine. 5
• Printen wat u nodig hebt, zelfs onderweg - vanaf uw smartphone of tablet - met HP ePrint 6 of Apple

AirPrint™. 7

Sneller zaken doen
• Taken stroomlijnen: projecten printen, scannen, kopiëren en faxen3, rechtstreeks vanaf het 20,3 cm

grote touchscreen van de MFP - geen computer nodig.
• Tijd besparen one-touch workflows die u met één druk op de knop kunt starten, met HP Quick Sets.
• Altijd de resultaten die u nodig hebt, met bedieningselementen op het touchscreen voor het vooraf

bekijken, bewerken en rangschikken van scans op het apparaat.
• Eenvoudig gescande bestanden sturen naar een fax, map, e-mail of USB. Rechtstreeks printen vanaf

een geheugenapparaat via de gemakkelijk toegankelijke USB-poort.

Uw printerbestand beheren en beschermen voor de lange termijn
• Het beheer van uw printerbestand vereenvoudigen met tools van wereldklasse, zoals HP Web

Jetadmin 8 en apparaten op betrouwbare wijze beschermen met HP Imaging and Printing Security
Center. 9
• Gegevensbeveiliging - ook onderweg - met een vaste schijf met gegevenscodering, gebruikersverificatie

en robuuste geïntegreerde beveiligingsfunctionaliteit.
• Meer printmogelijkheden voor werkgroepomgevingen, dankzij een breed scala aan eenvoudig te

integreren oplossingen.
• Eenvoudig beveiligingsoplossingen toevoegen - zoals kaart- en badgelezers - met het hardware-

integratiecompartiment. 10

Energie en het milieu sparen
• Lager energieverbruik dankzij HP Auto-On/Auto-Off technologie 11 en energie besparen met HP Instant-

on technologie en Instant-on Copy. 12
• Met het optionele HP EcoSMART Fleet kunt u eenvoudig een milieuvriendelijk printbeleid opstellen,

beheren en uitvoeren. 13
• Grondstoffen en papier besparen met automatisch dubbelzijdig printen.
• Eenvoudige recycling van originele HP LaserJet printcartridges via HP Planet Partners. 14
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Meer
mogelijkheden
met scherpe
afdrukken in A3

Uw productiviteit verhogen en uw zakelijke potentieel realiseren
dankzij snel zwart-wit printen, kopiëren, scannen en faxen in A3.3
Meerdere papierladen, automatisch dubbelzijdig printen en optionele
originele high-capacity HP printcartridges4 geven u de flexibiliteit voor
het printen van complexe taken, met minder tussenkomst van de
gebruiker. En met HP ePrint kunt u printen vanaf smartphones en
tablets vanaf vrijwel elke locatie.6
Geef uw teams de kracht om meer te doen
Dankzij een maximum invoercapaciteit tot 4600 vel1 voldoet deze MFP aan de behoeften van scan- en
printomgevingen met hoge volumes en worden grote taken efficiënt afgehandeld. Door de mogelijkheid
een groot papiervolume te plaatsen of meerdere laden te gebruiken voor verschillende papiertypen, kunt u
beschikken over de afdrukmaterialen die u nodig hebt zonder al te vaak papier te hoeven bijvullen.
• Kies het model M725dn voor flexibel printen, scannen en kopiëren in A3 met een MFP in

desktopformaat. Andere modellen bieden een hogere invoercapaciteit en een verrijdbare standaard,
waardoor flexibele plaatsing mogelijk is.
• Ruimere keus van afdrukmaterialen. Vrijwel edge-to-edge printen op een brede verscheidenheid van

formaten, waaronder A3, A4, Letter, Legal, Ledger en meer.
• De multifunctionele lade is geschikt voor zwaardere afdrukmaterialen tot 199 gr/m2.
• Eenvoudig dubbelzijdige documenten printen met automatisch dubbelzijdig printen, vrijwel tot aan de

rand van de pagina. Routinematig documenten printen op beide zijden van het papier zorgt voor een
virtuele verdubbeling van de invoercapaciteit van de MFP, en maakt uw administratie beter beheersbaar,
met minder papier in uw archieven en op uw bureau. Naar behoefte professioneel ogende documenten
produceren, zonder bij het apparaat te hoeven blijven staan en elke pagina afzonderlijk te verwerken.
• Met de handige geïntegreerde nietmachine voor 500 vel kunt u tijd besparen (standaard beschikbaar op

de modellen M725z en M725z+).

Meer mogelijkheden
De HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie wordt standaard geleverd met een invoercapaciteit van 600 vel
op de M725dn, 1600 vel op de M725f, 2100 vel op de M725z; en 4100 vel op de M725z+ met
high-capacity invoerlade. HP biedt daarnaast diverse optionele invoeraccessoires om te kunnen voldoen
aan uw unieke printbehoeften.2
• Een extra lade voor 500 vel biedt ondersteuning voor afdrukmateriaal in A3-formaat en verhoogt de

invoercapaciteit. (Kan worden toegevoegd aan de modellen M725dn en M725z+.)
• De invoerlade voor 500 vel met kast en standaard biedt niet alleen extra invoercapaciteit, maar ook

ruimte voor het bewaren van supplies en de mogelijkheid om de MFP gemakkelijk te verplaatsen naar
de meest geschikte plek. De lade ondersteunt tevens A3-formaat. (Standaard op het model M725fl; kan
worden toegevoegd aan het model M725dn.)
• De invoerlade voor 3 x 500 vel met standaard geeft u de flexibiliteit die u nodig hebt voor het printen

van complexe printtaken waarbij diverse afdrukmaterialen en formaten tot A3 worden gebruikt, en de
capaciteit die u nodig hebt voor het printen van grote volumes. (Standaard op het model M725z; kan
worden toegevoegd aan het model M725dn.)
• De automatische high-capacity invoer voor 3500 vel met standaard verhoogt de invoercapaciteit

aanzienlijk, waardoor uw printmogelijkheden maximaal worden vergroot. (Standaard op het model
M725z+; kan worden toegevoegd aan het model M725dn.)
• Aan het model M725dn kan een analoge fax worden toegevoegd.

Zie “Bestelinformatie” op pagina 24 voor meer informatie.
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Betrouwbaar telkens weer uitmuntende resultaten produceren
HP LaserJet all-in-one printcartridges vormen een cruciaal onderdeel van het printsysteem. 15 De MFP
wordt geleverd met voorgeïnstalleerde standaardcartridges, waardoor u tijd bespaart en meer waar voor
uw geld krijgt.
De printcartridge en toner zijn geïntegreerd in één onderdeel, wat betekent dat u telkens wanneer u een
nieuwe cartridge plaatst, het imagingsysteem vernieuwt. Kies voor de originele high-capacity HP LaserJet
black printcartridges als u veel afdrukt. Deze hoeft u minder vaak te vervangen, zodat u tijd en geld
bespaart.4
• HP Smart printing technologie wordt elke keer geactiveerd wanneer u een originele HP printcartridge

installeert. De printcartridge, MFP en software zijn op onderlinge samenwerking ontwikkeld om
gemakkelijk hoogwaardige laserprints te produceren, en stellen u in staat om uw huidige voorraad
supplies te controleren, nieuwe supplies online te bestellen en succesvol te printen.
• De HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie heeft één toegangspunt aan de voorzijde voor het vervangen

van HP printing supplies en het verhelpen van papierstoringen.
• Duidelijk gelabelde onderdelen, heldere aanwijzingen en cartridge-statusinformatie via het

bedieningspaneel of de HP tools voor apparaatbeheer maken suppliesbeheer en het oplossen van
problemen voor alle gebruikers eenvoudig.

Printen vanaf vrijwel elke plaats
Met HP ePrint mobiel printen hoeft u niet meer te wachten als u onderweg iets wilt printen.6 U stuurt wat u
wilt printen gewoon van uw smartphone, tablet of ander mobiel apparaat naar uw HP LaserJet Enterprise
MFP M725 serie. En met het geïntegreerde AirPrint kunt u eenvoudig draadloos printen vanaf uw iPad®,
iPhone® en iPod touch®.7
Grotere documenten, presentaties en PDF-bestanden laten zich soms lastig lezen op kleine schermen,
maar nu kunt u deze documenten gemakkelijk afdrukken vanaf uw mobiele apparaat om te lezen of mee
te nemen.
Met HP ePrint Enterprise kunt u zoeken naar en printen op elke printer binnen uw beveiligde
bedrijfsnetwerk. U hoeft de betreffende printers alleen maar aan een business directory te koppelen en van
een label te voorzien zodat u het gewenste apparaat snel kunt vinden. En met de aanvullende functie
email-to-print kunt u printopdrachten verzenden vanaf een bedrijfsmailaccount naar een netwerkprinter
waaraan een e-mailadres is toegewezen. 16
Of u nu op een veilige manier vertrouwelijke zakelijke documenten wilt afdrukken, een e-mailbijlage wilt
meenemen op zakenreis of foto's van een werklocatie wilt afdrukken - HP ePrint maakt het gemakkelijk
om af te drukken vanaf uw mobiele apparaat. Voor meer informatie over hoe probleemloos en veilig
mobiel printen kan zijn, kunt u terecht op hpconnected.com.
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Sneller zaken
doen
Schakel over naar een hogere versnelling met deze krachtige MFP
voor een vlotte afhandeling van uw werk. Bespaar tijd en maak
uw werk gemakkelijker, met HP Quick Sets, image preview en
een gemakkelijk toegankelijke USB-poort. Profiteer van hogere
printsnelheden 17 tot 41 pagina's per minuut (ppm) A4 met de
eerste pagina klaar in 10 seconden vanuit standby (A4). 18
Vereenvoudigde interactie met het apparaat door middel van een
verstelbaar touchscreen
Taken verwerken op de MFP met het HP Easy Select bedieningspaneel met kleurentouchscreen voor
een probleemloze gebruikersbeleving. Het bedieningspaneel is voorzien van een grafisch touchscreen
van 20,3 cm dat aan verschillende kijkhoeken kan worden aangepast. Lagere trainingskosten en minder
bellen naar de helpdesk; en meer mogelijkheden voor de alledaagse gebruiker dankzij dezelfde
gebruikersinterface als op andere HP LaserJet MFP's en netwerkscanners.
Gebruikers kunnen hun taken trefzeker beheren door middel van deze royale, intuïtieve interface. In veel
gevallen zijn ze er al mee vertrouwd.
Het bedieningspaneel heeft de volgende kenmerken:
• Instelbare kijkhoek van het touchscreen maakt het aflezen voor alle gebruikers gemakkelijker.
• Image preview biedt de mogelijkheid pagina's toe te voegen, te verwijderen, te rangschikken en in en

uit te zoomen op het
bedieningspaneel alvorens ze
digitaal worden verzonden.
• Overzichtelijke menu's stellen u

in staat systeeminstellingen te
selecteren, aangepaste
instellingen te verrichten voor
een specifieke opdracht en
HP Quick Sets te configureren en
te starten.
• Verlichte Home-toets aan de

zijkant van het bedieningspaneel
brengt u snel terug naar het
beginscherm van het
touchscreen.
• Handige feedback tijdens interactie met het touchscreen. De MFP is voorzien van een ingebouwd

Help-systeem met informatie over de werking van elk scherm. U kunt het Help-systeem openen door de
knop Help in de rechterbovenhoek van het scherm aan te tikken. Op sommige schermen brengt de Helpknop u bij een algemeen menu waar u kunt zoeken naar specifieke onderwerpen. Op schermen met
instellingen voor afzonderlijke taken brengt de Help-knop u bij informatie over de opties van het
betreffende scherm.
• Duidelijke aanwijzingen en illustraties, inclusief animaties, voor taken als het herstellen van

papierstoringen.
• Eenvoudig af te lezen statusberichten op een centrale plaats.
• Gelokaliseerde virtuele toetsenborden voor de invoer van tekst, zoals e-mailadressen,

bestandsnamen en metadata.

8
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Geautomatiseerde one-touch workflows met HP Quick Sets
Met de mogelijkheden voor digitale verzending van de MFP kunnen gebruikers documenten sturen naar
diverse bestemmingen, zoals e-mailontvangers, netwerkmappen of faxadressen binnen het lokale
netwerk. Sommige gebruikers vinden al die mogelijkheden misschien wat overweldigend. Misschien kiezen
ze de verkeerde netwerkmap, vergeten ze een e-mailadres of selecteren ze de verkeerde bestandsindeling
voor de scan en valt de workflow al uiteen voordat ze daadwerkelijk zijn gevonden.

HP Quick Sets stellen u in staat trefzeker documentworkflows te starten, met één druk op de knop.
HP Quick Sets helpen door alle stappen van een complexe workflow te automatiseren, en dat alles op
een groot gebruiksvriendelijk kleurentouchscreen. Gebruikers vinden meteen wat ze nodig hebben,
zonder op het bedieningspaneel van het apparaat te hoeven zoeken naar de juiste instellingen.
U kunt niet alleen documentbestemmingen instellen, maar ook andere scaninstellingen bepalen.
Bijvoorbeeld het bestandstype van het uitvoerbestand, zoals PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS en PDF/A.
U kunt ook beveiligingsinstellingen programmeren, zoals het gebruik van gecodeerde PDF-bestanden die
worden bezorgd door middel van gecodeerde en ondertekende e-mails. U kunt eenvoudig Quick Setknoppen maken, van een label voorzien en op het beginscherm van het bedieningspaneel plaatsen,
zodat u snel alle benodigde functies kunt vinden (in de bovenstaande afbeelding zijn een aantal
voorbeelden te zien).
Quick Sets zijn handig voor IT omdat ze hen in staat stellen toegang tot bepaalde functionaliteit van het
apparaat open te stellen of te blokkeren. De helpdesk hoeft minder vaak te worden gebeld als de
gebruikers alles wat ze nodig hebben kunnen vinden op het beginscherm en geen toegang kunnen krijgen
tot instellingen die ze niet hoeven te wijzigen.

9
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Een voorproefje van scans bekijken, scans bewerken en scans
rangschikken, rechtstreeks op het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel van deze MFP biedt image preview, waarmee u de kans op menselijke fouten zo klein
mogelijk kunt houden en het aantal stappen in een workflow kunt verkleinen. Op het kleurentouchscreen
van 20,3 cm op het bedieningspaneel van het apparaat kunt u uw scanopdracht bekijken en bewerken
voordat u deze naar een netwerkmap, fax- of e-mailadres of USB-apparaat stuurt. Dankzij image preview
kunt u niet alleen bestanden vanaf het apparaat opslaan op uw netwerk, maar is het ook eenvoudig uw
scans er precies zo te laten uitzien als de bedoeling is. U kunt vooraf bekijken en aanpassen voordat u ze in
de workflow stuurt, zodat u minder naar de computer hoeft te lopen.

U kunt meerdere pagina's scannen met de automatische documentinvoer (ADF), deze bekijken als
miniaturen en inzoomen om de details te inspecteren. Voordat u het document voltooit kunt u pagina's
rangschikken, draaien, verwijderen, toevoegen of inzoomen. U kunt de wijzigingen toepassen op één
pagina of op meerdere pagina's tegelijk.

Papieren documenten opnemen in digitale workflows
U kunt snel en eenvoudig papieren documenten scannen en rechtstreeks naar een e-mail- of faxadres of
een netwerkmap sturen. Ingebouwde LDAP-adressering vereenvoudigt e-maildistributie, en de optionele
HP Digital Sending Software biedt geavanceerde mogelijkheden om documenten vast te leggen en naar
de gewenste bestemming te leiden. 19 Met de gemakkelijk toegankelijke USB-aansluiting van deze MFP
kunt u eenvoudig gescande bestanden naar een geheugenapparaat sturen of bestanden op het
geheugenapparaat afdrukken - geen computer nodig.
Geïntegreerde digitale verzending
Set-up wizards helpen u bij het configureren van de functies voor digitale verzending op uw HP MFP.
• Met de Standaard Set-up wizard voor Scannen-naar-E-mail kunt u de MFP koppelen aan uw

e-mailserver en vervolgens standaard e-mail- en scaninstellingen configureren. De Quick Set-wizard
voor Scannen-naar-E-mail maakt het eenvoudig veel gebruikte bestemmingen voor
Scannen-naar-E-mail in te stellen en standaard scaninstellingen te configureren. Met scannen naar
e-mail kunt u veel tijd besparen tijdens het communiceren met klanten, leveranciers en collega's.

• De Quick Set-wizard voor Opslaan-in-Map helpt u bij het instellen van bestemmingsmappen op uw

computer met behulp van Quick Sets. U loopt stap voor stap door de configuratie van de standaard
scaninstellingen die worden toegepast tijdens het scannen naar elke map. Voortaan kunt u uw
documenten digitaal archiveren, zodat u ze eenvoudiger kunt opslaan en terugvinden.
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Optionele HP Digital Sending Software
De MFP ondersteunt HP Digital Sending Software19 (HP DSS), evenals diverse andere systemen voor
documentbeheer voor bedrijven. HP Digital Sending Software biedt meer mogelijkheden voor digitale
verzending voor HP LaserJet MFP's en HP Scanjet apparaten in een netwerk, en biedt een
gemeenschappelijke gebruikersinterface voor diverse apparaten en apparaattypen.
Deze optionele software wordt uitgevoerd als services op een netwerkserver en maakt de verzending van
taken vanaf vele apparaten via de server mogelijk. Het is niet nodig software of drivers te installeren op de
computers van de afzonderlijke gebruikers.
De HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie is standaard reeds voorzien van robuuste functionaliteit voor
digitale verzending. Daarnaast biedt HP DSS echter de volgende functionaliteit:
• Optical Character Recognition (OCR) voor het converteren van gescande beelden naar gangbare

bestandstypen met bewerkbare en doorzoekbare tekst. Bestandstypen als doorzoekbare PDF, PDF/A,
High-compression PDF, HTML, XML, RTF (Microsoft® Word-compatibel), XPS en TXT. OCR-functionaliteit
draagt er ook toe bij dat documenten effectiever kunnen worden geïndexeerd en opgezocht.
• Extern kopiëren (sturen naar een printapparaat)
• Met speciale toetsen kunnen gebruikers documenten moeiteloos sturen naar de gewenste

workflowbestemming
• Configuratieprogramma voor het beheren van mogelijkheden voor digitale verzending en

workflowbeheer
• Centrale e-mailrouting
• Centraal beheer van het adresboek, waarbij gebruikers toegang verkrijgen tot de contactpersonen

in Microsoft Exchange en de contactpersonen in hun persoonlijke adresboeken
• LDAP-replicatie stelt DSS in staat de belasting van de LDAP-directory te verminderen door relevante

adresgegevens te repliceren naar het DSS-adresboek
• Ondersteuning voor Filenet en Novell

Voor meer informatie over HP DSS kunt u terecht op hp.com/go/dss.

Robuuste automatische documentinvoer
Met de automatische documentinvoer (ADF) voor 100 vel van de MFP kunt u tijd besparen door
documenten automatisch te scannen en te kopiëren. U hoeft niet elke pagina los in te voeren.
De ondersteuning voor dubbelzijdig scannen maakt de ADF nog veelzijdiger. Met de 297 x 420 mm
flatbedscanner kunt u gemakkelijk afwijkende formaten, breekbare documenten en gebonden
materialen kopiëren en scannen.
Bij elk gescand document zorgt de ADF dat de pagina's recht de machine in gaan en het systeem bepaalt
zelf de juiste belichting en het juiste scantype voor de inhoud van het document. De robuuste ADF voldoet
ruimschoots aan de eisen van een drukke werkgroep en u kunt de levensduur van de ADF verlengen met de
HP 100 ADF-rollervervangingskit.
Automatische kleurdetectie, die door de gebruiker kan worden ingeschakeld, bepaalt of het origineel een
kleurendocument is of niet. En met randen wissen kunt u perforatiegaten, nietjes en zwarte overscanlijnen
vermijden door aan elk van de vier randen in te stellen hoeveel ruimte wit moet worden vrijgelaten.
Onderdrukking van lege pagina's vermindert papierverbruik en verlaagt de bestandsomvang
Zorg ervoor dat alle inhoud wordt vastgelegd door beide zijden van alle documenten te scannen.
Technologie voor onderdrukking van lege pagina's herkent automatisch lege pagina's in gescande
documenten en verwijdert deze.

Moeiteloos kopiëren
De MFP kan worden gebruikt als zelfstandig, vrijstaand kopieerapparaat en hoeft niet op een netwerk of
computer te zijn aangesloten om kopieën te maken. In de kopieermodus functioneert de MFP als standaard
fotokopieerapparaat: plaats uw originelen op het scannerglas, of gebruik de automatische documentinvoer
en regel alle kopieerinstellingen op het bedieningspaneel.
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Geavanceerde faxmogelijkheden
Snel en eenvoudig faxen verzenden en ontvangen3 vanaf het bedieningspaneel, met de HP LaserJet MFP
analoge faxaccessoire 500.
Deze bevat de volgende geavanceerde faxmogelijkheden:
• Efficiënte taakverwerking tot 33,6 kbps 20 met de V.34 faxmodem, en bespaar tijd en geld met

standaard JBIG-compressie die de verbindingstijd verkort.
• Configuratie op afstand door middel van HP Web Jetadmin8 of kies voor moeiteloze instelling met de

faxconfiguratiewizard op de geïntegreerde webserver.
• Snel nummers opzoeken, vinden en bewerken met snelkiezen.
• Met de handmatige geheugenvergrendeling kunt u faxopdrachten op de MFP laten opslaan totdat

een pincode wordt ingevoerd om de opgeslagen documenten vrij te geven. Met een geplande
geheugenvergrendeling kunt u instellen op welke dagen en tijden u faxen wilt laten printen of op het
apparaat wilt laten bewaren.
• Met de functie voor faxen doorsturen kunt u faxen die cruciaal zijn voor uw bedrijf ontvangen waar

u zich ook bevindt.
• Eenvoudig gegevens opvragen met fax-polling (alleen ontvangst). U kunt informatie opvragen die is

opgeslagen op een andere machine om automatisch een fax met de gewenste gegevens te ontvangen.
Fax-polling is precies wat u nodig hebt voor het efficiënt verzamelen van veelgebruikte documenten,
zoals formulieren en rapporten.
• Op het faxoproepenoverzicht kunt u handige miniatuurweergaven van faxen bekijken en belangrijke

informatie archiveren, zoals het tijdstip van verzending, de inhoud en de bestemming.
• U kunt direct de status van uw faxopdracht bekijken op de statusregel op het bedieningspaneel

van de MFP.
• U kunt een fax verzenden vanaf uw computer zonder naar het bedieningspaneel van het apparaat

te hoeven gaan met de Send Fax driver. 21

• Met de optionele HP Digital Sending Software kunt u eenvoudig schakelen tussen LAN- en analoog

faxen dankzij de flexibele configuratieschakelaar.19 De schakelaar zorgt voor naadloze integratie in
LAN- of analoge omgevingen, zonder de faxaccessoire telkens opnieuw te installeren of te configureren.
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Vereenvoudigd
beheer van uw
printerbestand
met tools van
wereldklasse

Beheertools van wereldklasse helpen u bij het optimaliseren van een
printbeleid voor de gehele onderneming en het terugdringen van de
bedrijfskosten. U kunt genieten van een gerust gevoel dankzij de
maandelijkse printcapaciteit van 200.000 pagina's 22 en de eenjarige
on-site garantie van deze MFP.
Optimalisatie van uw imaging- en printerbestand
De HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie wordt ondersteund door HP Web Jetadmin,8 de meest
uitgebreide tool voor printerbestandbeheer van alle geteste tools. HP Web Jetadmin ontving onlangs de
hoogste beoordeling (5 sterren) van Buyer’s Laboratory Inc. 23 Met deze alles-in-een oplossing kunt u
diverse op het netwerk of op een pc aangesloten apparaten beheren, inclusief printers, multifunctionele
producten en scanners. De mogelijkheid apparaten op afstand te installeren, configureren, beveiligen en
beheren, en problemen op te lossen leidt uiteindelijk tot verhoging van de productiviteit van uw bedrijf
dankzij tijdbesparing, kostenbeheersing, bescherming van uw bedrijfsmiddelen en resulteert in een hoger
rendement van uw investeringen. Met HP Web Jetadmin kunt u:
• Een duidelijk beeld krijgen van het aantal en type apparaten dat u in huis hebt.
• Inzicht verkrijgen in uw suppliesgebruik, zodat u effectiever kunt inkopen, uw uitgaven kunt verlagen

en zelfs printkosten kunt bijhouden en specificeren voor afzonderlijke afdelingen of gebruikers.
• Routinetaken vereenvoudigen en in veel gevallen zelfs automatiseren. U kunt bijvoorbeeld een beleid

opstellen voor uw gehele printerbestand zodat nieuwe apparaten automatisch worden geconfigureerd
met de juiste print- en beveiligingsinstellingen zodra ze aan uw netwerk worden toegevoegd.
• Uw helpdeskpersoneel voorzien van de hulpmiddelen die ze nodig hebben, zoals automatische

meldingen, om problemen snel en vaak zelfs proactief op te lossen, nog voordat iemand de helpdesk
belt.
• Controleren of uw apparaten up-to-date zijn met de nieuwste firmware en goed zijn geconfigureerd

(met name belangrijk voor organisaties die moeten voldoen aan vereiste voorschriften).
• Met de robuuste tool voor tracking en rapportage kunt u effectievere beslissingen nemen over de

manier waarop uw apparaten binnen de organisatie worden ingezet, zodat u uw investeringen in IT
optimaal kunt benutten.
• Controlemechanismen implementeren om onnodig afdrukken in kleur te voorkomen en tegelijkertijd

toegang te bieden aan degenen die het werkelijk nodig hebben, zoals uw marketingafdeling.
• Profiteren van extra mogelijkheden, zoals de HP Database Connectivity Module of HP EcoSMART Fleet,13

die samenwerken met Web Jetadmin om u te helpen bij het opstellen en bereiken van
milieudoelstellingen.
• De ultieme zekerheid met betrekking tot uw investeringen verkrijgen met HP Web Jetadmin Premium

Support. Deze uitgebreide service-optie geeft uw personeel toegang tot de gespecialiseerde software
support engineers van HP, die adviezen, gebruiksaanbevelingen, probleemdiagnoses en nog veel meer
kunnen bieden.
HP Web Jetadmin kan voordelen hebben voor door IT beheerde printomgevingen van elke omvang - van
grote ondernemingen met duizenden apparaten, tot kleine bedrijven met slechts een handvol apparaten.
Voor meer informatie over hoe u uw volledige apparaatbestand voor imaging en printen effectief kunt
beheren met HP Web Jetadmin en voor het downloaden van deze gratis softwaretool kunt u terecht op
hp.com/go/wja.

Ontgrendel de kracht van uw printers met een veelzijdige driver
voor uw volledige printerbestand
De HP Universal Print Driver (HP UPD) stelt gebruikers van zowel mobiele Microsoft pc's als traditionele
desktopcomputers in staat zonder aanvullende middelen toegang te verkrijgen tot alle functionaliteit van
vrijwel elk HP apparaat binnen uw beheerde printomgeving. Bij de HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie
ondersteunt de HP UPD nu gecodeerd afdrukken, zodat u gebruikers in staat kunt stellen vertrouwelijke
informatie vertrouwelijk te houden. 24, 25
Elimineer de driverjungle op uw computer door diverse printerdrivers te vervangen door één veelzijdige
oplossing. Help uw IT door het aantal drivers dat ze moeten beheren aanmerkelijk te verlagen en hen de
hulpmiddelen te geven die ze nodig hebben om de efficiëntie te verbeteren. Met de HP UPD kan uw
13
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IT-team eenvoudig de instellingen van uw apparaten wijzigen om uw printkosten te verlagen, de
beveiliging te verbeteren en te voldoen aan uw milieudoelstellingen. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig
om voor uw gehele printerbestand dubbelzijdig printen of een kortere overschakeltijd naar de slaapstand in
te stellen. En met de waardevolle tools in de HP UPD Printer Administrator’s Resource Kit kunt u tijd en geld
besparen door het stroomlijnen van IT-taken, het implementeren van een printbeleid en het bijhouden van
het gebruik binnen de gehele onderneming. U kunt de HP UPD ook gebruiken in combinatie met
HP Web Jetadmin om beheerde printerlijsten, rapporten, enzovoort voor uw gehele printerbestand
te maken.
U kunt deze waardevolle printerdriver voor uw printerbestand en de tools van de Printer Administrator’s
Resource Kit gratis downloaden. Voor meer informatie over hoe de HP Universal Print Driver u meer
zekerheid kan geven voor uw investeringen in imaging- en printapparatuur, het beheer kan
vereenvoudigen en uw productiviteit kan verhogen, kunt u terecht op hp.com/go/upd.

Profiteer van een hogere productiviteit dankzij de legendarische
betrouwbaarheid van HP
Met een printcapaciteit van 200.000 pagina's per maand,22 is deze MFP gebouwd om te voldoen aan de
eisen van de dynamische zakelijke omgeving van vandaag en om het aantal interventies zo laag mogelijk te
houden.
Voorafgaand aan de introductie ondergaat elke nieuwe HP LaserJet een rigoureus testprogramma om
consistente hoogwaardige prestaties te waarborgen. Tests worden uitgevoerd op een grote steekproef van
apparaten tijdens elke stap van het ontwerpproces, om er zeker van te zijn dat het apparaat voldoet aan de
normen van HP. Het resultaat is een degelijk, betrouwbaar product dat een consistente, uitstekende
uitvoerkwaliteit produceert gedurende de levensduur van het apparaat en de supplies.
De HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie wordt standaard geleverd met een jaar on-site garantie.
Aanvullende garanties en opties voor service-uitbreiding zijn beschikbaar van HP Total Care. 26

De supportservices van HP: een zorg minder
Als u er toch eens op kon vertrouwen dat uw volledige imaging- en printnetwerk betrouwbaar, consistent
en zonder onderbrekingen hoogwaardige resultaten produceerde? Als u dat kon doen zonder dat er een
enorm budget tegenover stond? En als u kon rekenen op een van de meest betrouwbare namen in de
informatietechnologie wat betreft doorlopende ondersteuning? Het kan nu.
HP Care Pack services zijn ontwikkeld met al die behoeften in gedachten. HP Care Pack services bieden een
gemakkelijk aan te schaffen, eenvoudig te gebruiken portfolio van servicebundels waarmee de dekking van
de garantie op uw apparaat verder wordt uitgebreid en verbeterd - en dat tegen een betaalbare prijs.26
In sommige gevallen valt de prijs van een driejaars Next Day on-site Care Pack service lager uit dan de
kosten van een enkele reparatie die niet onder de garantie valt. We leveren bewezen expertise om u te
voorzien van alles van aanvullende service tot virtueel IT-personeel. Zie “Bestelinformatie” op pagina 24
voor meer informatie over het service- en onderhoudsaanbod.
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Uw
printerbestand
beschermen voor
de lange termijn

Uw apparaat en vertrouwelijke gegevens zeker stellen met robuuste
beveiligingsfuncties en -oplossingen - het hardwareintegratiecompartiment maakt het eenvoudig.10 Investeer uw geld
verstandig, in een MFP die de implementatie van oplossingen en
firmware-updates eenvoudiger maakt.
Uw apparaat, gegevens en documenten beschermen met robuuste
beveiligingsfunctionaliteit
De HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie biedt vele opties om uw printomgeving te beveiligen.
U kunt vertrouwen op ondersteuning van een breed scala van oplossingen, naast de ingebouwde
beveiligingsfunctionaliteit.
Uw MFP beschermen
Met het oog op de steeds uitgebreidere mogelijkheden en de steeds verdergaande integratie in uw
workflows, wordt de beveiliging van apparaten steeds belangrijker. De MFP is voorzien van een aantal
opties om ter beveiliging tegen ongewenste toegang:
• Verificatie en autorisatie - Verificatie kan uw organisatie helpen bij het beheren van

gebruikerstoegang, het voorkomen van ongewenst scannen en digitaal verzenden, beveiliging van
toegang tot hulpprogramma's voor beheer en het vermijden van ongewenste apparaatconfiguraties.
U kunt de toegang tot de MFP, apparaatinstellingen en functies regelen met opties als:
− Verscheidene geïntegreerde verificatiemethoden. Met de verificatieopties die op het apparaat

beschikbaar zijn, kunt u Windows®/Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie en
gebruikerspincodeverificatie configureren die is geïntegreerd in uw bestaande infrastructuur.
− Op rollen gebaseerde apparaatverificatie en autorisatie met HP FutureSmart Met

HP FutureSmart hebt u meer controle dan ooit tevoren over de beveiliging van het apparaat en de
instelling van toegangsrechten. IT-beheerders kunnen bepalen voor wie bepaalde mogelijkheden
van het apparaat beschikbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk workflows veiliger te maken, toegang
te regelen en lokaal beveiligingsbeleid toe te passen.
− Verificatieoplossingen van HP en derden. Met optionele oplossingen als HP Access Control of

HP Smartcard Solution voor de Amerikaanse overheid kunt u geavanceerde verificatie toepassen
door middel van badgekaarten of smartcards. Het hardware-integratiecompartiment op het
bedieningspaneel maakt de integratie mogelijk van bepaalde kaartlezers.10
− Gecodeerde documentverificatie met HP FutureSmart Encrypted PDF en HP UPD Secure

Encrypted Print.24 Bij deze oplossingen moet de gebruiker een wachtwoord invoeren (symmetrische
sleutel) voor het coderen tijdens het scannen of printen van een document en hetzelfde wachtwoord
voor het decoderen van het document. Deze verificatie beschermt het document gedurende de
volledige workflow.

• Fysieke apparaatbeveiliging - Zowel het apparaat zelf als de geïntegreerde HP High-Performance

Secure Hard Disk kan fysiek worden beveiligd tegen diefstal en sabotage met behulp van een slot
waarvoor een fysieke sleutel noodzakelijk is. (Deze accessoire moet afzonderlijk worden aangeschaft.)
Daarnaast kunnen de USB-hostpoorten, netwerkpoorten en andere fysieke poorten worden
uitgeschakeld om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
• Common Criteria Certification (CCC) - CCC is een beveiligingscertificaat dat in 26 landen wereldwijd

wordt erkend. HP waarborgt dat de beveiligingsfunctionaliteit van de Enterprise LaserJet MFP's voldoet
aan IEEE 2600, de beveiligingsnorm voor imaging en printing.
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Uw gegevens beschermen
HP weet hoe belangrijk het is om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen en biedt
beveiligingsfunctionaliteit voor elk stadium van de workflow.
Bescherm gegevens met een gerust gevoel met de volgende functionaliteit:
• Opslagcodering - Help vertrouwelijke bedrijfsgegevens te beveiligen. De HP High-Performance Secure

Hard Disk op de HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie biedt volledige hardwarecodering. (Bepaalde
SKU's voor de Amerikaanse overheid worden geleverd met een FIPS 140-gevalideerde schijf.) 27
• Veilig wissen - De MFP biedt ingebouwde functionaliteit voor het veilig overschrijven van de erop

opgeslagen gegevens, zodat vertrouwelijke gegevens veilig kunnen worden verwijderd. HP biedt
meerdere mechanismen voor het wissen voor opgeslagen gegevens, inclusief functionaliteit conform de
Special Publication 800-88 van het U.S. National Institute of Science and Technology (NIST) .
• Wachtwoordbeveiliging - Opgeslagen wachtwoorden worden gecodeerd om deze cruciale informatie

te beschermen.
U kunt gegevens die onderweg zijn beveiligen met de volgende functionaliteit:
• Secure Encrypted Print met HP

UPD 5.3.1 of hoger - Voor extra
beveiliging kunt u kiezen voor endto-end Secure Encrypted Print.
HP UPD is de eerste driver voor het
gehele printerbestand die echte
symmetrische AES256printtaakcodering en -decodering
biedt, van client tot pagina, op basis
van een door de gebruiker
gedefinieerd wachtwoord 28 met FIPS
140-gevalideerde cryptografische
bibliotheken van Microsoft.

• Netwerkbeveiliging - Via een

netwerk verzonden gegevens
kunnen worden beveiligd met IPsec.
Hiermee kunt u gegevens die onderweg zijn van het apparaat en digitale eindbestemmingen beveiligen
(mits u de verschillende netwerkbronnen hebt geconfigureerd voor het gebruik van IPsec). Printtaken
kunnen ook worden gecodeerd met het Internet Printing Protocol (IPP) over SSL/TLS.
• Documentbeveiliging - Gescande PDF-bestanden kunnen worden gecodeerd met FIPS 140-

gevalideerde cryptografische bibliotheken. De MFP kan ook e-mailverkeer coderen.
• Beheerbeveiliging - Apparaatbeheergegevens die via het netwerk worden uitgewisseld tussen het

apparaat en de HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin en andere beheertools kunnen ook worden
beschermd met SNMPv3 en SSL/TLS.
Uw fysieke documenten beschermen
HP biedt verscheidene optionele oplossingen die helpen voorkomen dat documenten in verkeerde handen
vallen, en die helpen fraude te voorkomen:
• Pull-printing - U kunt documenten laten vasthouden en alleen vrijgeven aan de persoon die deze heeft

afgedrukt. De oplossing HP Access Control Pull Printing helpt u vertrouwelijke gegevens te beschermen
door te vragen om verificatie op het apparaat en biedt gebruikers de flexibiliteit om dat te doen op
verschillende apparaten.
• Geïntegreerde functionaliteit voor fraudebestrijding - Dit is een waardevolle tool voor

vertrouwelijke documenten als doktersrecepten, geboorteaktes of afschriften. Functies voor
fraudebestrijding worden ingebed voordat ze naar de MFP worden gestuurd en afgedrukt op normaal
papier met de optionele Secure Document Printing-oplossing van HP en TROY.
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Uw printomgeving bewaken en beheren
HP biedt oplossingen voor het op afstand beheren van de apparaatbeveiliging, zoals:
• Bescherming voor het gehele apparatenbestand - Gebruik het optionele HP Imaging and Printing

Security Center (HP IPSC), de eerste op beleid gebaseerde oplossing die u helpt de beveiliging te
verscherpen, naleving te verbeteren en de risico's voor uw volledige bestand van imaging- en
printapparaten te verlagen. 29
− Stroomlijn het proces voor het veilig inzetten van apparaten en de bewaking daarvan door een enkel

beveiligingsbeleid toe te passen op het volledige printerbestand.
− U kunt eenvoudig een basisbeveiligingsniveau realiseren met het HP Best Practices Base Policy,

zonder dat u daarvoor een beveiligingsexpert hoeft te zijn.
− Beveilig nieuwe HP apparaten zodra ze aan uw netwerk worden toegevoegd met HP Instant-on

Security.
− Bepaal en controleer actief de naleving van het door u vastgestelde beveiligingsbeleid door gebruik

te maken van HP IPSC geautomatiseerde bewaking en risicogebaseerde rapportage.
Ga voor meer informatie over HP Imaging and Printing Security Center of om een gratis evaluatieversie
voor 60 dagen te verkrijgen naar hp.com/go/ipsc.
• Beveiligingsbeheer op apparaatniveau - Voor omgevingen waarin slechts weinig apparaten zijn

geïmplementeerd, kan IT ervoor kiezen elk apparaat afzonderlijk te beheren door middel van de
beheerinterface op de HP Embedded Web Server, die gebruik maakt van HTTPS voor codering en
beschikt over voorzieningen voor toegangsregeling. Daarnaast biedt HP beveiligingswizards om te
helpen bij het verrichten van de juiste beveiligingsinstellingen.
Aanbevolen werkwijzen van HP voor beveiliging
Sinds 2005 heeft HP lijsten met aanbevolen beveiligingspraktijken gepubliceerd voor gangbare
netwerkomgevingen in grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf. HP raadt klanten aan de
aanbevolen beveiligingsconfiguraties toe te passen in hun omgevingen.
Voor meer informatie kunt u terecht op hp.com/large/ipg/gateway/secure-4-steps.html. Voor meer
informatie over HP beveiligingsoplossingen, controlelijsten en evaluatiehulpmiddelen kunt u terecht op
hp.com/go/secureprinting.

Uitbreiding van oplossingen mogelijk maken en uw investeringen
zeker stellen
Succesvolle ondernemingen kijken soms met argwaan naar technologieën die beweren een revolutie
teweeg te zullen brengen in de manier waarop ze werken. En terecht. Aan deze technologieën hangt
dikwijls een stevig prijskaartje voor nieuwe producten en diensten, en ze maken hun bestaande
investeringen onbruikbaar. Intelligente technologieën bieden niet alleen nieuwe mogelijkheden voor
nieuwe producten maar maken tevens optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur van het bedrijf.
Dat is waar het Open Extensibility Platform (OXP) van HP en HP FutureSmart in beeld komen.
Het OXP van HP kan de kosten aanzienlijk verlagen door een geharmoniseerde omgeving te scheppen,
zodat uw softwareoplossingen, imaging- en printapparaten en beheertools op een geheel nieuwe wijze
met elkaar kunnen samenwerken. HP FutureSmart is een nieuwe firmwarearchitectuur waarin OXP is
opgenomen. Het vormt de basis voor een aantal innovatieve functies en mogelijkheden die beschikbaar
zijn op de HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie.
HP OXP - oplossingen en apparaten werken op een geheel nieuwe wijze samen
Voor 2008 waren oplossingen voor beeldverwerving (imaging) en printen apparaat-specifiek. Voor elke
printer, MFP, digital sender of scanner was een eigen versie van een oplossing nodig - en dat gold voor alle
fabrikanten. In 2008 maakte de webservicestechnologie het mogelijk voor imaging- en printapparaten om
apparaat-onafhankelijke oplossingen te ondersteunen. Nu kunnen alle apparaten die na 2008 op de markt
zijn gekomen worden ondersteund door dezelfde oplossing. U hoeft nu niet meer voor elk apparaat een
afzonderlijke versie van een oplossing te downloaden en te installeren. U kunt één versie downloaden en
deze gebruiken voor alle apparaten. De oplossing configureert zichzelf voor elk apparaat.
HP OXP neemt dit nog een stap verder dan de concurrentie met apparaat-onafhankelijke technologie op
ondersteunde apparaten die vanaf 2005 op de markt zijn gekomen. Dit betekent dat u geen nieuwe
apparaten hoeft te komen om de nieuwste oplossingen te kunnen ondersteunen. 30 U kunt één versie
van een oplossing implementeren voor uw gehele apparatenbestand en een omgeving scheppen
die eenvoudiger te beheren is voor IT. Eindgebruikers profiteren eveneens van de consistente
gebruikersinterface, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken. Dit verlaagt de kosten van training en
verhoogt de productiviteit.
Daarnaast kent HP OXP een nieuwe, innovatieve benadering voor waar de oplossingen worden
ondergebracht. Oplossingen kunnen nu volledig op de server worden ondergebracht, zonder onderdelen
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op uw imaging- en printapparaten. Dit elimineert de behoefte aan een op het apparaat gebaseerde
component, zoals een USB-station dat op het apparaat moet worden aangesloten en vervolgens voor elk
apparaat afzonderlijk door IT moet worden beheerd. Net zoals de webbrowser van uw computer inhoud
opent en weergeeft zich elders bevindt, kan uw apparaat nu oplossingen openen en een interface
weergeven die zich op een externe server bevinden. Hieraan zijn enorme voordelen verbonden. Aangezien
u geen oplossingen hoeft te installeren en te beheren door op elk van uw apparaten handelingen uit te
voeren, kunt u een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld besparen.
Daarnaast kunnen op de server gebaseerde oplossingen uw bestand van imaging- en printapparaten
toekomstbestendig maken. Ook over een aantal jaren zullen uw oudere apparaten naar verwachting
dezelfde nieuwe oplossingen kunnen draaien, met hetzelfde nieuwe uiterlijk en dezelfde soepele
prestaties als uw gloednieuwe MFP.
Optionele oplossingen van HP Certified Partners
Deze MFP ondersteunt een breed portfolio van oplossingen van HP Certified Partners, waardoor u kunt
blijven voldoen aan de voortdurend veranderende zakelijke behoeften. HP werkt samen met solution
partners bij de aanpak van kwesties die van groot zakelijk belang zijn. Voor meer informatie over de
beschikbare oplossingen voor infrastructuur, beheer en workflow kunt u terecht op hp.com/go/gsc.
HP FutureSmart - doe meer vandaag en wees klaar voor morgen
HP FutureSmart-firmware maakt het bijwerken, beheren en uitbreiden van de mogelijkheden van
ondersteunde apparaten binnen uw printerbestand eenvoudiger en consistenter. HP FutureSmart is het
“brein” dat de HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie stuurt en dat vele nieuwe, boeiende functies mogelijk
maakt, zoals image preview, HP Quick Sets en verbeterde beveiliging op basis van rollen. HP FutureSmart is
ontworpen om aanpassing aan technologische ontwikkelingen mogelijk te maken en stelt u in staat
apparaten eenvoudig bij te werken met de nieuwste functies, zodat ze nog jarenlang mee kunnen.
HP FutureSmart is in drie belangrijke opzichten waardevol: het helpt uw investeringen in imaging en printen
veilig te stellen, het biedt geavanceerde workflowmogelijkheden en het zorgt ervoor dat de functionaliteit
van uw volledige apparatenbestand consistent blijft.
HP FutureSmart kan u helpen:
• De manier waarop uw bedrijf print-, scan- en faxopdrachten afhandelt te stroomlijnen.

Een geavanceerde takenwachtrij maakt het gemakkelijker printtaken in de wachtrij te raadplegen
en te sturen.
• Uw apparaat en bedrijfsprocessen te beveiligen. U kunt gebruikersprofielen en toegangsrechten

instellen om de toegang tot functionaliteit en mogelijkheden van uw apparaten te regelen.
• Tijd en kosten besparen bij de training van nieuwe gebruikers. De consistente gebruikersinterface en

menustructuur voor alle HP FutureSmart apparaten - inclusief de HP LaserJet Enterprise MFP M725
serie - zorgt ervoor dat de gebruikersbeleving intuïtief en vertrouwd is.
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Energie en het
milieu sparen
Deze MFP biedt niet alleen krachtige productiviteit, maar
ook functionaliteit die u helpt grondstoffen te sparen en
de milieudoelstellingen van uw bedrijf te verwezenlijken.
HP Auto-On/Auto-Off technologie,11 Instant-on technologie
en Instant-on Copy 12 kunnen helpen het energieverbruik te
verlagen en automatisch dubbelzijdig afdrukken kan helpen
papier te sparen. En met het optionele HP EcoSMART Fleet
kunt uw milieuvriendelijke printbeleid in de gaten houden
en documenteren.13
Grondstoffen sparen en de kosten in de hand houden
Hier zijn enkele manieren waarop deze van ENERGY STAR-keurmerk voorziene MFP u helpt het milieu te
sparen:
• HP Auto-On/Auto-Off technologie schakelt de MFP in wanneer dat nodig is en uit wanneer het kan,

waardoor minder energie wordt verbruikt.11
• Instant-on technologie en Instant-on Copy verkorten de opwarm- en afkoeltijd.12 Deze extra seconden

helpen u niet alleen energie en het milieu te sparen, maar kunnen in de loop der tijd ook aanzienlijke
prestatievoordelen met zich meebrengen, door gebruikers in staat te stellen meer te doen.
• Vermijd papierverspilling. Print op beide zijden van het papier, met automatisch dubbelzijdig afdrukken.

En met afdrukken met pincode kunt u erop toezien dat alleen bevoegde gebruikers grondstoffen
verbruiken.
HP EcoSMART Fleet
Samen met HP Web Jetadmin geeft HP EcoSMART Fleet u de informatie die u nodig hebt om de impact van
uw printers op het milieu effectief in de gaten te houden, te beheren en te besturen.13 Op basis van in realtime verzamelde gegevens kunt u verschillende gebruiksscenario's opstellen om inzicht te verkrijgen in hoe
aanpassing van de configuratie van uw apparaten u kan helpen uw doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid te verwezenlijken. U kunt bijvoorbeeld verschillende modellen gebruiken om de optimale
instellingen voor energiegebruik en papierbesparing te vinden. En u kunt overzichtelijke rapporten laten
opstellen voor het evalueren en beschrijven van milieutechnische verbeteringen in het algemeen.
Het milieu zoveel mogelijk sparen
Minder verpakkingsafval door de voorgeïnstalleerde originele HP LaserJet printcartridges - dat betekent
minder dozen, minder wikkels en minder handleidingen. Bovendien kunt u uw printcartridges eenvoudig en
gratis recyclen door middel van het HP Planet Partners-programma, beschikbaar in meer dan 50 landen en
gebieden over de hele wereld.14 Alle originele HP printcartridges die door middel van Planet Partners aan
HP worden geretourneerd worden gerecycled om grondstoffen of energie terug te winnen. HP gebruikt de
cartridges nooit om ze na te vullen, door te verkopen of op de vuilnisbelt te storten. Meer informatie:
hp.com/recycle.
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Technische
specificaties

Bestelnr.
17

Printsnelheid

HP LaserJet Enterprise
MFP M725dn

HP LaserJet Enterprise
MFP M725f

HP LaserJet Enterprise
MFP M725z

HP LaserJet Enterprise
MFP M725z+

CF066A

CF067A

CF068A

CF069A

Zwart-wit: Tot 41 ppm, A4 (40 ppm, Letter)
18

Eerste pagina (A4/Letter)

Printen: al na 10 seconden vanuit standby; Kopiëren: al na 10,5 seconden vanuit standby

Printresolutie

Tot 1200 x 1200 dpi; Technologieën: HP ProRes 1200; HP Fast Res 1200, HP Ret, 600 dpi, 300 dpi

Scanresolutie

Tot 600 x 600 dpi

Scansnelheid met
automatische
documentinvoer 31

Enkelzijdig (beelden per minuut): Zwart-wit: Tot 50 bpm, A4 (49 bpm, Letter); Kleur: Tot 30 bpm, A4/Letter

Capaciteit automatische
documentinvoer

100 vel

Bedieningspaneel

Kleuren-LCD van 20,3 cm met touchscreen, draaibaar scherm (verstelbare hoek), verlichte Home-toets, gemakkelijk toegankelijke USB-poort,
hardware-integratiecompartiment

Dubbelzijdig (beelden per minuut): Zwart-wit: Tot 20 bpm, A4 (19,5 bpm, Letter); Kleur: Tot 15 bpm, A4 (14,5 bpm, Letter)

Kenmerken
Scannen

Flatbed kleurenscanner tot 297 x 420 mm, omkerende automatische documentinvoer tot 297 x 420 mm

Geavanceerde
beeldverwerving

Tekst- en beeldoptimalisatie; beeldaanpassingen; taaksamenstelling; instelling uitvoerkwaliteit; selecteerbare scanresolutie 75 tot 600 dpi;
automatische kleurdetectie; randen wissen; auto-tint; automatische taakmelding; onderdrukking van lege pagina's; HP Quick Sets

Digitale verzending

Standaard: scannen naar e-mail; opslaan in netwerkmap; opslaan op USB-station; verzenden naar FTP; verzenden naar LAN-fax; verzenden naar
internetfax; lokaal adresboek; SMTP over SSL
Optioneel, via HP Digital Sending Software:19 verzenden naar map; verzenden naar workflow; verzenden naar printer; verificatie; digitale fax
(verzenden naar LAN, internet); OCR; lokaal adresboek

Kopiëren

Tot 9999 kopieën; verkleinen of vergroten van 25 tot 400%; zijden; sorteren; papierselectie; verkleinen/vergroten; beeldaanpassing;
beeldoriëntatie; pagina's per vel; boekindeling; rand tot rand; tekst-/beeldoptimalisatie; originele grootte; taaksamenstelling
Faxsnelheid:20 tot 33,6 kbps; faxen opslaan; faxen archiveren; faxen doorsturen; fax-polling (alleen voor
ontvangst); broadcasting naar maximaal 100 locaties; snelkiezen tot 100 nummers, elk met 100
bestemmingen; automatische faxcompressie; automatisch opnieuw kiezen; op maat maken; faxadresboek;
LAN-/internetfax; faxnummerbevestiging; faxplanning voor feestdagen; pc-interface; blokkade van
ongewenste faxen; faxgeheugen (tot 100 pagina's)

Faxen

Faxresolutie: standaard 204 x 98 dpi; fijn 204 x 196 dpi; superfijn 300 x 300 dpi; best tot 300 x 300 dpi (400
x 400 dpi voor ontvangen faxen)
Processor

800 MHz

Geheugen

Standaard: 1,0 GB (uit te breiden tot 1,5 GB met standaard 512 MB DIMM)

Opslagmedium

Geïntegreerde HP High-Performance beveiligde vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardwarecodering; veilige wisfunctionaliteit (veilige
bestandsverwijdering voor tijdelijke taakbestanden, veilige verwijdering voor taakgegevens, veilig ATA-wissen van de schijf)

Duurzaamheidscijfers

Aanbevolen maandvolume: 5000 tot 20.000 pagina's
Printcapaciteit:22 tot 200.000 pagina's (A4/Letter)
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HP LaserJet Enterprise
MFP M725dn

HP LaserJet Enterprise
MFP M725f

HP LaserJet Enterprise
MFP M725z

HP LaserJet Enterprise
MFP M725z+

Invoer

Multifunctionele lade voor 100
vel (lade 1), twee invoerladen
voor 250 vel (lade 2 en 3)

Multifunctionele lade voor 100
vel (lade 1), twee invoerladen
voor 250 vel (lade 2 en 3),
invoerlade voor 500 vel (lade 4)
en invoerlade voor 500 vel met
standaard (lade 5)

Multifunctionele lade voor 100
vel (lade 1), twee invoerladen
voor 250 vel (lade 2 en 3), drie
invoerladen voor 500 vel (lade 4,
5 en 6) met standaard

Multifunctionele lade voor 100
vel (lade 1), twee invoerladen
voor 250 vel (lade 2 en 3), highcapacity invoerlade voor 3500
vel (lade 4 en 5) met standaard

Uitvoer

Uitvoerbak voor 250 vel

Dubbelzijdig printen

Automatisch

Formaten

Multifunctionele lade 1: 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) tot 312 x 469,9 mm (12,3 x 18,5 inch); A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); Letter, Legal, Executive, 8,5 x
13 inch

Papier

Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoerbak voor 500 vel

Lade 2: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in) tot 297 x 363 mm (11,7 x 14,3 in); A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); Letter, Legal, Executive, 8,5 x

13 inch
Lade 3: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in) tot 297 x 431 mm (11,7 x 17 inch); A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13 inch, 11 x 17 inch
Laden 4 en 5: 148 x 210 mm (5,8
x 8,3 in) tot 297 x 431 mm (11,7
x 17 inch); A3, A4, A4-R, A5, B4
(JIS), B5 (JIS); Letter, Letter-R,
Legal, Executive, 8,5 x 13 inch, 11
x 17 inch, 16K

Laden 4, 5 en 6: 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 in) tot 297 x 431 mm
(11,7 x 17 inch); A3, A4, A4-R, A5,
B4 (JIS), B5 (JIS); Letter, Letter-R,
Legal, Executive, 8,5 x 13 inch, 11
x 17 inch, 16K

Laden 4 en 5: A4, Letter

Automatische documentinvoer: A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Letter, Letter-R, Executive, Legal, 11 x 17 inch, U.S. checks, 4 x 6
inch, 5 x 7 inch, 5 x 8 inch, 16K
Automatisch dubbelzijdig printen: A3, A4, A4-R, A5, B4, B5 (JIS); Letter, Letter-R, Legal, 11 x 17 inch, Executive, 8,5 x 13 inch, 16K
Gewichten

Multifunctionele lade (lade 1): 60 tot 199 gr/m²
Laden 2 en 3: 60 tot 120 gr/m²
Laden 4 en 5:
60 tot 120 gr/m²

Laden 4, 5 en 6:
60 tot 120 gr/m²

Laden 4 en 5:
60 tot 120 gr/m²

Automatische documentinvoer: 45 tot 199 gr/m²
Automatisch dubbelzijdig printen: 60 tot 120 gr/m²
Typen

Papier (gekleurd, briefpapier, licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw, tough paper), bankpost, kaarten, enveloppen,
etiketten, transparant, vellum

Interfaces

2 Hi-Speed USB 2.0-host, 1 HiSpeed USB 2.0-apparaat,
1 Gigabit Ethernet
10/100/1000T-netwerk,
1 Foreign Interface, 1 Hardwareintegratiecompartiment, 2
interne USB

Netwerkfunctionaliteit

Via HP Jetdirect Ethernet geïntegreerde printserver (standaard), ondersteunt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning
op Fast Ethernet en Gig verbindingen; IPsec (standaard); 802.11b/g/n draadloos netwerk (optioneel)

2 Hi-Speed USB 2.0-host, 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat,
1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk, 1 Foreign Interface, 1 Hardware-integratiecompartiment, 2
interne USB, 1 faxpoort
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HP LaserJet Enterprise
MFP M725dn

HP LaserJet Enterprise
MFP M725f

HP LaserJet Enterprise
MFP M725z

HP LaserJet Enterprise
MFP M725z+

Lettertypen

105 interne TrueType-lettertypen, schaalbaar in HP PCL, 92 interne schaalbare lettertypen in HP Postscript level 3 emulatie (Eurosymbool
ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); aanvullende
lettertypen beschikbaar door middel van flash-geheugenkaarten van derden; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie verkrijgbaar op
hp.com/go/laserjetfonts

Ondersteunde
besturingssystemen 32

Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows 8, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 en 64-bits), Windows Server
2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits); Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Actuele informatie over de ondersteuning van
besturingssystemen: Citrix en Windows Terminal Services (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); SAP apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint
Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Veiligheid

Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, pincodes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatie-oplossingen van HP en
derde partijen (bijv. badgelezers)
Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning van WJA 10 IPsec-configuratie plug-in, 802.1X
verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten, Access Control List
Data: Opslagcodering, gecodeerde PDF (gebruikt FIPS 140 gevalideerde cryptografische bibliotheken van Microsoft), gecodeerde e-mail, veilig
wissen, SSL/TLS, gecodeerde aanmeldgegevens
Apparaat: Beveiligingsslot, USB-poort uitschakeling, hardware-integratiecompartiment voor beveiligingsoplossingen

Netwerkprotocollen

IPv4/IPv6: Compatibel met Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 of hoger), 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

Systeemvereisten, Windows

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 (64-bits); 200 MB vrije schijfruimte; hardware conform vereisten voor het besturingssysteem, zie microsoft.com

Systeemvereisten, Macintosh

Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; hardware conform vereisten voor het besturingssysteem, cd-rom/dvd-rom
of internet, zie apple.com

Afmetingen
(breedte x diepte x hoogte)

614 x 649 x 609 mm

745 x 681 x 1160 mm

745 x 681 x 1192 mm

745 x 681 x 1192 mm

Gewicht

54,11 kg

87,1 kg

92,35 kg

102,42 kg

Inhoud van de verpakking

HP LaserJet Enterprise MFP
M725dn, multifunctionele lade
voor 100 vel, 2 x lade voor 250
vel, HP Black LaserJet
tonercartridge (10.000
pagina's), 33 hardwareinstallatiehandleiding,
supportfolder,
garantiehandleiding,
printerdocumentatie en software
op cd-rom, voedingskabel

HP LaserJet Enterprise MFP
M725f, multifunctionele lade
voor 100 vel, 2 x lade voor 250
vel, 1 x lade voor 500 vel, 1 x
lade voor 500 met kast en
standaard, ingebouwde fax, HP
Black LaserJet tonercartridge
(10.000 pagina's),33 hardwareinstallatiehandleiding,
supportfolder,
garantiehandleiding,
printerdocumentatie en software
op cd-rom, voedingskabel,
telecommunicatiekabel

HP LaserJet Enterprise MFP
M725z, multifunctionele lade
voor 100 vel, 2 x lade voor 250
vel, 3 x lade voor 500 vel met
kast en standaard, geïntegreerde
nietmachine voor 500 vel,
ingebouwde fax, HP Black
LaserJet tonercartridge (10.000
pagina's),33 hardwareinstallatiehandleiding,
supportfolder,
garantiehandleiding,
printerdocumentatie en software
op cd-rom, voedingskabel,
telecommunicatiekabel

HP LaserJet Enterprise MFP
M725z+, multifunctionele lade
voor 100 vel, 2 x lade voor 250
vel, high-capacity lade voor 3500
vel met kast en standaard,
geïntegreerde nietmachine voor
500 vel, ingebouwde fax, HP
Black LaserJet tonercartridge
(10.000 pagina's),33 hardwareinstallatiehandleiding,
supportfolder,
garantiehandleiding,
printerdocumentatie en software
op cd-rom, voedingskabel,
telecommunicatiekabel

Garantie

Een jaar garantie met on-site service
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Voedingsvereisten en
omgevingscondities
Omgevingscondities
Aanbevolen temperatuur

10 tot 32,5⁰ C

Temperatuur bij opslag

0 tot 60° C

Aanbevolen relatieve
luchtvochtigheid

30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid

Relatieve luchtvochtigheid bij
opslag

10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Geluid
Afgegeven geluidsvermogen 34

Standby: 5,0 B(A); Printen: 6,8 B(A); Kopiëren: 7,1 B(A); Scannen: 6,8 B(A)

Geluidsdruk
(positie van omstander)

Standby: 36 dB(A); Printen: 54 dB(A); Kopiëren: 56 dB(A); Scannen: 52 dB(A)

Vermogensspecificaties
Vereiste voeding

Ingangsspanning: 110 tot 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 tot 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (geen dual-voltage,
voedingseenheid verschilt per bestelnummer met # optiecode-identifier)

Energieverbruik 35

Printen en kopiëren: 890 Watt: Standby: 39 Watt; Slaapstand: 6,5 Watt; Uit: 0,3 Watt

Typical Electricity Consumption
(TEC)

4,39 kWh per week

Veiligheidsnormen en vereisten

IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Klasse 1 Laser/LED-product); EN 60825-1:2007
(Klasse 1 Laser/LED-product); UL/cUL Listed (VS/Canada); GS-certificaat (Duitsland, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010;
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC met CE-markering (Europa); andere veiligheidskeuringen conform de vereisten van individuele landen

Elektromagnetische
stralingsnorm

CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; FCC Title 47
CFR, Part 15 Class A(VS); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-markering (Europa); overige EMC-goedkeuringen conform
de vereisten van individuele landen

Telecomcertificeringen

Fax telecom: ES 203 021; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-markering (Europa); FCC Part 68;
Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexico); PTC-200 (Nieuw-Zeeland); andere
telecomcertificeringen conform de vereisten van individuele landen
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Bestelinformatie
Gebruik accessoires en supplies die specifiek voor deze MFP zijn ontwikkeld voor efficiënte prestaties. U kunt de hier vermelde accessoires en supplies bestellen op
hp.com (alleen VS). Als u geen toegang hebt tot internet, kunt u bellen naar uw gekwalificeerde HP dealer of naar HP op +31 (0)20 547 6911.
MFP's

HP LaserJet Enterprise MFP M725dn
HP LaserJet Enterprise MFP M725f
HP LaserJet Enterprise MFP M725z
HP LaserJet Enterprise MFP M725z+

CF066A
CF067A
CF068A
CF069A

HP LaserJet printcartridges33

HP 14A Black LaserJet tonercartridge (ca. 10.000 pagina's)
HP 14X Black LaserJet tonercartridge High-Capacity (ca. 17.500 pagina's)

CF214A
CF214X

Accessoires

HP LaserJet papierinvoer voor 500 vel met lade2

CF239A
CF243A
CF242A
CF245A
CF249A
CF254A
CF306A
C8091A
CC487A
L2718A

HP LaserJet papierinvoer voor 1 x 500 vel met kast en standaard2
HP LaserJet papierinvoer voor 3 x 500 vel met standaard2
HP LaserJet high-capacity papierinvoer voor 3500 vel met standaard2
110V Onderhouds-/Fuserkit
220V Onderhouds-/Fuserkit
HP 200-pins DDR2 512 MB x64 DIMM
HP nietcartridge navulling
HP LaserJet MFP analoge faxaccessoire 500
ADF-rollerkit
Interface

HP Jetdirect ew2500 draadloze printserver (802.11b/g)
HP Jetdirect 2700w draadloze printserver (USB)

J8021A
J8026A

HP Care Pack services26

HP 3 jaar Next Business Day LJ M725 MFP hardwaresupport
HP 4 jaar Next Business Day LJ M725 MFP hardwaresupport
HP 5 jaar Next Business Day LJ M725 MFP hardwaresupport
HP 3 jaar 4-uur 13x5 LJ M725 MFP hardwaresupport
HP 1 jaar Next Business Day LJ M725 MFP hardwaresupport na garantie
HP 2 jaar Next Business Day LJ M725MFP hardwaresupport na garantie
HP 1 jaar Post Warranty 4-hour 13x5 LJ M725 MFP support

U7A05E
U7A06E
U7A07E
U7A09E
U7Y72PE
U7Y73PE
U7Y75PE

Papier

Europa: hp.com/go/learnaboutsupplies

Software

hp.com/go/ljMFPM725_software
HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd
HP Imaging and Printing Security Center: hp.com/go/ipsc
HP Install Network Printer Wizard: hp.com/go/inpw_sw

Oplossingen

Voor meer informatie over de beschikbare oplossingen voor infrastructuur, beheer en workflow kunt u terecht op
hp.com/go/gsc
HP LaserJet Fonts, Barcodes en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts

Contactinformatie
Hewlett-Packard Nederland B.V.
Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
Postbus 667, 1180 AR Amstelveen
Telefoon: +31 (0)20 547 6911
Webadres: hp.nl
HP contact per land:
welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
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Opmerkingen
1

Voor de maximum papiercapaciteit van 4600 vel is de aanschaf vereist van een optionele papierlade.
Tot 6 invoerladen ondersteund op de modellen M725dn en M725z+, inclusief de multifunctionele lade en de standaardladen voor 2 x 250 vel. (De lade voor 3 x 500 vel met standaard
telt voor 3 laden; de high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard telt voor 2 laden.) De lade voor 500 vel is niet stapelbaar.
3
Faxmogelijkheden met een optionele faxkaart op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.
4
High-capacity cartridges zijn optioneel voor de HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie.
5
De geïntegreerde nietmachine is niet beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn of M725f.
6
Een internetverbinding naar een HP webgeschikte printer en HP ePrint-accountregistratie zijn vereist (voor een lijst met geschikte printers, ondersteunde documenten, afbeeldingtypen
en andere details over HP ePrint gaat u naar hpconnected.com). Voor mobiele apparaten zijn een internetverbinding en e-mailfunctie vereist. Mogelijk is er een draadloos access point
vereist. Er kunnen afzonderlijke gegevens- en gebruikskosten in rekening worden gebracht. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers
kan een firmware-upgrade vereist zijn.
7
Met ondersteuning voor OS X® Lion, OS X® Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of later: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (3e generatie of
later). Werkt met HP printers met ondersteuning voor AirPrint en vereist dat de printer op hetzelfde network is aangesloten als het OS X of iOS apparaat. Draadloze prestaties zijn
afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de Verenigde Staten
en andere landen. AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple® Inc.
8
HP Web Jetadmin is gratis en kan worden gedownload op hp.com/go/wja.
9
HP Imaging and Printing Security Center moet apart worden aangeschaft.
10
Voor oplossingen die worden geïmplementeerd door middel van het hardware-integratiecompartiment zijn mogelijk extra aankopen vereist.
11
HP Auto-On/Auto-Off technologie afhankelijk van printer en instellingen; mogelijk is een firmware-upgrade noodzakelijk.
12
Besparingen door Instant-on technologie, in vergelijking met producten die gebruikmaken van traditionele fusing, en door Instant-on Copy, in vergelijking met producten die
gebruikmaken van traditionele fusing en kopiëren met CCF-lamp.
13
HP EcoSMART Fleet moet afzonderlijk worden aangeschaft.
14
Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa,
Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Meer informatie: hp.com/recycle.
15
Met originele HP supplies zijn alle HP printerfuncties beschikbaar.
16
Voor HP ePrint Enterprise is HP ePrint Enterprise-serversoftware vereist. Voor de app-optie is een BlackBerry® smartphone met OS 4.5 of nieuwer, iPhone® 3G of nieuwer, iPad® en iPod
Touch® (2e generatie) met iOS 4.2 of hoger, of Android® apparaat op versie 2.1, 2.2, of 2.3 met afzonderlijk verkregen draadloze internetservice en de HP ePrint service-app vereist. Voor
de e-mailoptie hebt u een apparaat met e-mailfunctionaliteit en een geautoriseerd e-mailadres nodig. Oplossing werkt met PCL5/6, PCL3 en PCL3GUI-printers (HP en niet-HP).
17
Gemeten volgens ISO/IEC 24734; eerste set testdocumenten uitgesloten. Kijk voor meer informatie op: hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de
systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
18
De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
19
HP Digital Sending Software moet afzonderlijk worden aangeschaft.
20
Gebaseerd op standaard ITU-T Testblad nr. 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen.
21
Alleen voor op het netwerk aangesloten apparaten.
22
Afdrukvolumewordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat per maand kan worden afgedrukt. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met
andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste implementatie van printers en MFP's worden bepaald die voorziet in de behoeften van individuele
gebruikers of groepen.
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Gebaseerd op de door de fabrikanten gepubliceerde productspecificaties en interne testen van HP. Zie hp.com/go/wja voor het BLI-evaluatierapport van april 2011.
Gecodeerd printen vereist het gebruik van de functie Secure Encrypted Print van de HP Universal Print Driver 5.3.1.
25
De HP Universal Print Driver is gratis en kan worden gedownload op hp.com/go/upd.
26
Serviceniveaus en reactietijden voor HP Care Pack-services kunnen variëren, afhankelijk van uw geografische locatie. De service begint op de datum van aankoop van de hardware. Er
zijn beperkingen van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht op hp.com/go/cpc.
27
Beschikbaar bij SKU's CF068A #201 en CF068A #AAZ .
28
Gebaseerd op de gepubliceerde productspecificaties van de fabrikant.
29
Gebaseerd op een door HP samengesteld overzicht van beveiligingsoplossingen van printerfabrikanten op de markt op 1 november 2011.
30
Najaar 2012 beschikten onder andere de volgende apparaten over OXP-ondersteuning: HP LaserJet M3035 MFP, M4345 MFP, M5035 MFP, MFP M775, M9040/9050 MFP, M4555 MFP,
M525 MFP; HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, M575 MFP; HP LaserJet Enterprise MFP M725 serie, 700 color MFP M775 serie, 500
MFP M525 en color MFP M575 serie, HP 9250C Digital Sender; HP Scanjet 7000n, HP Scanjet 8500fn1.
31
De werkelijke snelheid kan variëren afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, pc-prestaties en applicatiesoftware.
32
Het Windows-installatieprogramma ondersteunt dezelfde besturingssystemen als de driver, met uitzondering van het volgende: Windows XP SP2+ (alleen 32-bits); Windows Server
2003 SP1+ (alleen 32-bits); Windows Vista Starter niet ondersteund door driver en installatieprogramma.
33
Opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op
hp.com/go/learnaboutsupplies.
34
Geluidswaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Kijk voor de meest recente informatie op: hp.com/support. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een
gemiddelde van 40 ppm.
35
De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Bedrijfsspanning niet converteren; dit zal leiden tot beschadiging van de printer en maakt de
productgarantie nietig. Waarden onder voorbehoud van wijzigingen, zie hp.com/support voor actuele informatie.
24
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