Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect
2800w
Ative a impressão direta sem fios a partir de dispositivos móveis.

Basta ir e imprimir

Mobilidade e segurança

●

Imprima quando não está no escritório com a impressão direta sem
fios – utilize o seu smartphone, tablet ou portátil para selecionar
uma impressora com JetDirect1.

●

Mantenha a sua rede segura: O HP Jetdirect 2800w suporta
impressão direta sem fios e impressão através de toque através de
dispositivos com capacidade NFC2,3.

●

Desloque-se entre os vários escritórios mantendo o acesso à
impressão móvel.

●

A ligação ponto a ponto permite aos utilizadores de dispositivos
móveis imprimir sem aceder à rede da empresa.

Impressão móvel conveniente à distância de um toque
●

●
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Obtenha a conveniência da impressão através de toque. O HP
JetDirect 2800w funciona com dispositivos com capacidade NFC
através de uma ligação ponto a ponto3.
Apenas tem de tocar numa impressora ou impressora multifunções
com HP JetDirect com um dispositivo móvel para começar a
imprimir3.

A mobilidade e a gestão encontram-se
●

Faça uma gestão fácil da sua gama de impressoras com o HP
Jetdirect 2800w e o HP Web Jetadmin4.

●

Ligue e desligue as capacidades de impressão sem fios e adicione
uma palavra-passe através de uma interface.

HP Jetdirect 2800w funciona com impressoras e impressoras multifunções HP LaserJet que estejam equipadas com o HP FutureSmart Firmware e hardware integration pocket.
dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora com capacidade de impressão direta sem fios. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma aplicação ou um
controlador. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância até ao ponto de acesso na impressora.
3O dispositivo móvel deve suportar a impressão através da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC), atualmente compatível com o HP ElitePad e Samsung Galaxy Note 3. Para mais informações, consulte
hp.com/go/mobileprinting.
4O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/webjetadmin.
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Acessório direto NFC/sem fios HP Jetdirect 2800w
Especificações técnicas
Conteúdo da embalagem
J8029A

Poster de Instalação; HP J8029A 2800w; Cartões de garantia; 2 cabos mini-USB

Compatibilidade
Sistemas operativos

Impressora suportada
Browsers suportados

Windows Server 2008, Windows 2008 64 bits, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64 bits, Windows XP, Windows
XP 64 bits, Windows Server 2003, Windows 2003 64 bits, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou superior, Novell 5.1 ou superior,
RED HAT Linux 7.x ou superior, SUSE Linux 8.x ou superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou superior (apenas
sistemas SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 ou superior, 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services
HP LaserJet série M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 e M725
Internet Explorer 6,0 ou superior; Mozilla 2.x ou superior; Firefox 2.x ou superior; Safari; Chrome

Conectividade
Interfaces (padrão)

USB 2.0 de alta velocidade; 802.11b/g sem fios; NFC

Variações ambientais
Temperatura de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de funcionamento
Humidade de armazenamento

0 a 40° C
-40 a 70 °C
15 a 95% HR
15 a 95% HR

Especificações do servidor de impressão
Tipos de rede
Tipo de servidor de impressão
Servidor Web Incorporado
Instale, configure e gira com HP Web
JetAdmin
Firmware actualizável
Descrição da gestão de segurança

LAN sem fios (802.11 b/g)
Externa, HIP (Hardware Integration Pocket)
Sim
Não
Sim
Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Segurança de rede sem fios: WPA2-Personal (WPA2-AES); Palavra-passe
de administrador

Dimensões (l x p x a)
Dimensões do produto
Embalado

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

Peso
Peso do produto
Embalado

0,08 kg
0,27 kg

Consumo de energia
Máximo
Requisitos de energia
Tipo de fonte de alimentação

2,5 watts (máximo)
Acessório de host USB, voltagem de entrada: 5 V, 500 mA
Nenhum (gerido por bus USB)

Certificação
Segurança
Electromagnético

UE (Diretiva relativa à baixa tensão 2006/95/CE), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
UE (Diretiva EMC 2004/108/CE) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Garantia
Garantia limitada de um ano; troca do produto. A garantia e as opções de assistência variam de acordo com o produto, o
país e os requisitos legais locais.

Para obter mais informação, visite http://www.hp.com/go/jetdirect
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