Εξάρτημα Ασύρματης Άμεσης
Εκτύπωσης/NFC HP Jetdirect 2800w
Ενεργοποιήστε την ασύρματη εκτύπωση από τις φορητές συσκευές.

Ακουμπήστε και εκτυπώστε

Εργαστείτε φορητά και με ασφάλεια

●

Εκτυπώστε εν κινήσει με την απευθείας ασύρματη εκτύπωση –
χρησιμοποιήστε το smartphone, το tablet ή το φορητό υπολογιστή
σας για να επιλέξετε εκτυπωτή JetDirect1.

●

Εκτυπώστε χωρίς δίκτυο: Το HP Jetdirect 2800w υποστηρίζει
απευθείας ασύρματη εκτύπωση και εκτύπωση μέσω αφής από
συσκευές με δυνατότητα NFC2,3.

●

Μετακινηθείτε μεταξύ γραφείων χωρίς να χάσετε την πρόσβαση
στη φορητή εκτύπωση.

●

Η ομότιμη σύνδεση επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν χωρίς
πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο.

Εξασφαλίστε πρακτική φορητή εκτύπωση μέσω αφής
●

●

1Το

Ανακαλύψτε την ευκολία της εκτύπωσης μέσω αφής. Το HP
JetDirect 2800w λειτουργεί με τις συσκευές που έχουν δυνατότητα
NFC μέσω ομότιμης σύνδεσης3.
Απλώς ακουμπήστε έναν εκτυπωτή ή ένα MFP με HP JetDirect με τη
φορητή συσκευή σας για να ξεκινήσει η εκτύπωση3.

Η φορητότητα συναντά τη διαχείριση
●

Διαχειριστείτε εύκολα το HP Jetdirect 2800w σε ολόκληρο το
στόλο συσκευών σας μέσω του HP Web Jetadmin4.

●

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την ασύρματη εκτύπωση και
προσθέστε φράση πρόσβασης – όλα από ένα περιβάλλον χρήστη.

HP Jetdirect 2800w λειτουργεί με τους εκτυπωτές και τα MFP HP LaserJet που είναι εξοπλισμένα με το υλικολογισμικό HP FutureSmart και διαθέτουν υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού.
φορητή συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη απευθείας στο δίκτυο WiFi ενός εκτυπωτή με δυνατότητα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται
εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή.
3Η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει εκτύπωση μέσω επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC), η οποία αυτή τη στιγμή είναι συμβατή με τους HP ElitePad και τα Samsung galaxy Note 3. Για περισσότερα, ανατρέξτε
στη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting.
4Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση hp.com/go/webjetadmin.
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Εξάρτημα Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης/NFC HP Jetdirect 2800w
Τεχνικές προδιαγραφές
Περιεχόμενα συσκευασίας
J8029A

Αφίσα εγκατάστασης, HP J8029A 2800w, κάρτες εγγύησης, 2 καλώδια mini-USB

Συμβατότητα
Λειτουργικά Συστήματα

Υποστηριζόμενος υπολογιστής
Υποστηριζόμενα προγράμματα
αναζήτησης

Windows Server 2008, Windows 2008 64-bit, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP, Windows XP
64-bit, Windows Server 2003, Windows 2003 64-bit, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερο, Novell 5.1 ή νεότερο, RED
HAT Linux 7.x ή νεότερο, SUSE Linux 8.x ή νεότερο, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ή νεότερο (μόνο συστήματα
SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερο 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services
HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 και M725 Series
Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla 2.x ή νεότερη έκδοση, Firefox 2.x ή νεότερη έκδοση, Safari, Chrome

Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)

Hi-Speed USB 2.0, ασύρματη σύνδεση 802.11b/g, NFC

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Υγρασία λειτουργίας
Υγρασία αποθήκευσης

0 έως 40°C
-40° έως 70° C
15 έως 95% σχετική υγρασία
15 έως 95% σχετική υγρασία

Προδιαγραφές διακομιστή εκτύπωσης
Τύποι δικτύου
Ασύρματο LAN (802.11 b/g)
Τύπος διακομιστή εκτύπωσης
Εξωτερική, HIP (υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού)
Ενσωματωμένος Web Server
Ναι
Εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση Όχι
με το HP Web Jetadmin
Αναβαθμίσιμο υλικολογισμικό
Ναι
Περιγραφή διαχείρισης ασφάλειας
Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Ασφάλεια ασύρματου δικτύου: WPA2-Personal (WPA2-AES), Κωδικός
πρόσβασης διαχειριστή

Διαστάσεις (π x β x υ)
Διαστάσεις προϊόντος
Στη συσκευασία

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

Βάρος
Βάρος προϊόντος
Στη συσκευασία

0,08 kg
0,27 kg

Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη
Απαιτήσεις ισχύος
Τύπος τροφοδοτικού

2,5 W (μέγιστη)
Τροφοδοτούμενη βοηθητική θύρα Host USB, τάση εισόδου: 5 V, 500 mA
Καμία (από δίαυλο USB)

Πιστοποίηση
Ασφάλεια
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

EΕ (Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EΚ), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EΕ (Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/EΚ) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους, αντικατάσταση προϊόντος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανά
προϊόν, χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/jetdirect
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