Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect
2800w
Activaţi imprimarea wireless de la dispozitivele mobile.

Vă deplasaţi şi imprimaţi

Fiţi mobil şi păstraţi securitatea

●

Imprimaţi în timp ce vă deplasaţi, beneficiind de imprimarea Wireless
direct – utilizaţi telefonul inteligent, tableta sau laptopul pentru a
selecta o imprimantă echipată cu tehnologie JetDirect1.

●

Nu aveţi nevoie de reţea: HP Jetdirect 2800w acceptă imprimarea
Wireless direct şi funcţionalitatea de „atingere pentru imprimare”
când se utilizează dispozitive cu capabilitate NFC2,3.

●

Vă deplasaţi dintr-un birou în altul şi tot aveţi acces la imprimarea
mobilă.

●

Conexiunea peer-to-peer le permite utilizatorilor mobili să imprime
fără să acceseze reţeaua companiei.

Beneficiaţi de imprimare mobilă convenabilă la o
atingere
●

Utilizaţi comod funcţionalitatea de „atingere pentru imprimare”. HP
JetDirect 2800w funcţionează cu dispozitivele cu capabilitate NFC
printr-o conexiune peer-to-peer3.

●

Pentru a începe imprimarea, pur şi simplu atingeţi cu un dispozitiv
mobil o imprimantă sau un echipament MFP echipate cu tehnologie
HP JetDirect3.
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Mobilitate şi manevrabilitate
●

Gestionaţi cu uşurinţă accesoriul HP Jetdirect 2800w, utilizându-l cu
toată flota IT prin intermediul software-ului HP Web Jetadmin4.

●

Activaţi sau dezactivaţi capabilităţile de imprimare wireless şi
adăugaţi o parolă compusă – utilizând o singură interfaţă.

Jetdirect 2800w funcţionează cu imprimante HP LaserJet şi cu echipamente MFP care sunt echipate cu firmware-ul HP FutureSmart şi cu un locaş de integrare hardware.
de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua wi-fi a unei imprimante cu capabilitate de imprimare Wireless direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi necesară şi o aplicaţie sau un
driver. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa faţă de punctul de acces din imprimantă.
3Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea cu tehnologie NFC (Near Field Communication), compatibilă în prezent cu HP ElitePad şi Samsung galaxy Note 3. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
hp.com/go/mobileprinting.
4HP Web Jetadmin este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.
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Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w
Specificaţii tehnice
Ce se găseşte în cutie
J8029A

Poster de instalare; HP J8029A 2800w; fişe de garanţie; 2 cabluri mini-USB

Compatibilitate
Sisteme de operare

Imprimantă acceptată
Browsere acceptate

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

Conectivitate
Interfeţe (standard)

USB 2.0 de mare viteză; wireless 802.11b/g; NFC

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare
Temperatură de stocare
Umiditate de funcţionare
Umiditate stocare

0 la 40º C
-40 la 70°C
15 - 95% RH
15 - 95% RH

Specificaţii print server
Tipuri de reţea
Tip server de imprimare
Server Web încorporat
Instalare, configurare şi gestionare cu HP
Web Jetadmin
Firmware upgradabil
Gestiunea securităţii

Wireless LAN (802.11 b/g)
Extern, HIP (locaş de integrare Hardware)
Da
Nu
Da
Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); securitate în reţea wireless: WPA2-Personal (WPA2-AES); parolă de
administrator

Dimensiuni (L x A x î)
Dimensiunile produsului
Împachetat

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

Greutate
Greutate produs
Împachetat

0,08 kg
0,27 kg

Consum energie
Maxim
Cerinţe de alimentare
Tip sursă de alimentare

2,5 W (maximum)
Accesoriu alimentat prin USB gazdă, tensiune de intrare: 5 V, 500 mA
Fără (prin magistrală USB)

Certificare
Siguranţă
Electromagnetic

UE (Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
UE (Directiva EMC 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Garanţie
Garanţie limitată de un an; înlocuirea produsului. Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de
ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi http://www.hp.com/go/jetdirect
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