Příslušenství HP 2800w NFC/Wireless
Direct
Aktivujte si bezdrátový tisk z mobilních zařízení.

Můžete vyrazit a tisknout
●

Tiskněte v pohybu pomocí bezdrátového přímého tisku ze svého
smartphonu, tabletu nebo přenosného počítače na tiskárně s
aktivním tiskovým serverem JetDirect1.

●

Mějte neustále přístup k mobilnímu tisku i při přesunu mezi
kancelářemi.

Získejte pohodlí mobilního tisku dotykem
●

Zpřístupnění praktické funkce tisku dotykem. Jednotka HP JetDirect
2800w spolupracuje se zařízeními s podporou NFC přes připojení
typu peer-to-peer3.

●

Jednoduše se dotkněte mobilním zařízením tiskárny nebo
multifunkční tiskárny s podporou technologie HP JetDirect a začněte
tisknout3.
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Buďte mobilní a přitom zabezpečení
●

Udržujte svou síť nedostižnou: HP Jetdirect 2800w podporuje
bezdrátový přímý tisk a tisk dotykem ze zařízení s podporou NFC2,3.

●

Díky připojení typu peer-to-peer mohou mobilní uživatelé tisknout
bez přístupu k firemní síti.

Mobilita při zajištění funkcí správy
●

Snadná správa jednotky HP Jetdirect 2800w v celém tiskovém
systému pomocí aplikace HP Web Jetadmin4.

●

Prostřednictvím jednoho rozhraní můžete zapnout, respektive
vypnout funkci bezdrátového tisku a nastavit přístupové heslo.

Jetdirect 2800w lze použít s tiskárnami HP LaserJet a multifunkčními tiskárnami vybavenými technologií HP FutureSmart Firmware a zásuvkou pro integraci hardwaru.
zařízení musí být před tiskem připojeny přímo do bezdrátové sítě tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového
připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v tiskárně.
3Mobilní zařízení musí podporovat funkci NFC umožňující tisk, v současnosti je zaručena kompatibilita se zařízeními HP ElitePad a Samsung Galaxy Note 3. Více informací najdete na stránce hp.com/go/mobileprinting.
4Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce hp.com/go/webjetadmin.
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Příslušenství HP 2800w NFC/Wireless Direct
Technická specifikace
Co je obsaženo v krabici
J8029A

Instalační leták; Pracovní stanice HP J8029A; Záruční listy; 2 kabely Mini USB

Kompatibilita
Operační systémy

Podporovaná tiskárna
Podporované prohlížeče

Windows Server 2008, Windows 2008 (64bitový), Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64bitový), Windows XP,
Windows XP (64bitový), Windows Server 2003, Windows 2003 (64bitový), Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 nebo vyšší, Novell
5.1 nebo vyšší, RED HAT Linux 7.x nebo vyšší, SUSE Linux 8.x nebo vyšší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 nebo vyšší
(pouze systémy SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 nebo vyšší 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, terminálové služby Windows
Řada HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 a M725
Internet Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla 2.x nebo novější; Firefox 2.x nebo novější; Safari; Chrome

Možnosti připojení
Rozhraní (standardní)

Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0; bezdrátové rozhraní 802.11b/g; NFC

Parametry prostředí
Provozní teplota
Teplota skladování
Provozní vlhkost
Vlhkost skladování

0 až 40 °C
-40 až 70 °C
15 až 95 % RV
15 až 95 % RV

Specifikace tiskového serveru
Typy sítí
Typ tiskového serveru
Vestavěný webový server
Instalace, konfigurace a správa pomocí
aplikace HP Web Jetadmin
Aktualizovatelný firmware
Správa zabezpečení – popis

Bezdrátová síťová karta LAN (802.11 b/g)
Externí, HIP (zásuvka pro integraci hardwaru)
ano
Ne
ano
Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA2-Personal (WPA2-AES); Heslo správce

Rozměry (š x h x v)
Rozměry produktu
Včetně balení

98 x 74 x 21 mm
224 x 152 x 58 mm

Hmotnost
Hmotnost produktu
Včetně balení

0,08 kg
0,27 kg

Spotřeba energie
Maximální
Požadavky na napájení
Typ napájení

2,5 W (max.)
Příslušenství napájené z hostitelského portu USB, vstupní napětí: 5 V, 500 mA
Žádné (napájení přes USB)

Certifikace
Bezpečnost
Elektromagnetické

EU (směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Záruka
Jednoroční omezená záruka; výměna produktu. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních
zákonech.

Další informace najdete na webu http://www.hp.com/go/jetdirect
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