Zariadenie HP Jetdirect 2800w NFC/priama
bezdrôtová tlač
Aktivujte bezdrôtovú tlač z mobilných zariadení.

Len kľudne tlačte

Buďte mobilní a ostaňte zabezpečení

●

Tlačte v pohybe s funkciou priamej tlače – používajte svoj smartfón,
tablet alebo notebook a vyberte si tlačiareň vybavenú serverom
JetDirect1.

●

Udržiavajte svoju sieť mimo dosah: Tlačový server Jetdirect 2800w
podporuje bezdrôtovú priamu tlač a technológiu touch-to-print
pomocou zariadení s funkciou NFC2,3.

●

Prechádzajte medzi kanceláriami a zachovajte si prístup k mobilnej
tlači.

●

Pripojenie peer-to-peer umožňuje mobilným používateľom tlačiť bez
prístupu na firemnú sieť.

Získajte pohodlnú mobilnú tlač na dotyk
●

Zapnúť funkciu touch-to-print. Server HP JetDirect 2800w funguje
so zariadeniami s funkciou NFC vďaka pripojeniu peer-to-peer3.

●

Jednoducho sa dotknite tlačiarne so serverom HP JetDirect, alebo
zariadenia MFP pomocou mobilného zariadenia a začnite tlačiť3.
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Mobilita sa stretáva s možnosťami správy
●

Jednoduchá správa tlačového servera HP Jetdirect 2800w z každého
počítača cez HP Web Jetadmin4.

●

Môžete zapínať a vypínať funkcie bezdrôtovej tlače a pridať
prístupové heslo – pomocou jedného rozhrania.

Jetdirect 2800w spolupracuje s tlačiarňami HP LaserJet a s multifunkčnými zariadeniami MFP, ktoré sú vybavené firmvérom HP FutureSmart a hardvérovým integrovaným rozhraním.
tlačou je potrebné mobilné zariadenie pripojiť priamo k WiFi sieti tlačiarne s priamou bezdrôtovou tlačou. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Výkon bezdrôtového
pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu v tlačiarni.
3Mobilné zariadenie musí podporovať tlač s aktívnou komunikáciou NFC (Near Field Communications), momentálne kompatibilnou s HP ElitePad a Samsung Galaxy Note 3. Podrobnosti nájdete na lokalite
hp.com/go/mobileprinting.
4Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na lokalite hp.com/go/webjetadmin.
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Zariadenie HP Jetdirect 2800w NFC/priama bezdrôtová tlač
Technické špecifikácie
Čo je v krabici
J8029A

Inštalačný plagát; HP J8029A 2800w; Záručné listy; 2 káble mini-USB

Kompatibilita
Operačné systémy

Podporovaná tlačiareň
Podporované prehliadacie programy

Windows Server 2008, Windows 2008 64-bitový, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bitový, Windows XP,
Windows XP 64-bitový, Windows Server 2003, Windows 2003 64-bitový, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 alebo novší, Novell
5.1 alebo novší, RED HAT Linux 7.x alebo novší, SUSE Linux 8.x alebo novší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 alebo
novší (iba systémy SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 alebo novší 1, MPE-iX, Citrix® prezentačný server, služby Windows Terminal
Séria tlačiarní HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 a M725
Prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia; Mozilla 2.x alebo novšia verzia; Firefox 2.x alebo novšia verzia;
Safari; Chrome

Konektivita
Rozhrania (štandardné)

Vysokorýchlostný port USB 2.0; bezdrôtové pripojenie 802.11b/g; NFC

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota
Prevádzková vlhkosť
Skladovacia vlhkosť

0 až 40 °C
–40 až 70 °C
Relatívna vlhkosť 15 až 95 %
Relatívna vlhkosť 15 až 95 %

Špecifikácie tlačového servera
Typy siete
Typ tlačového servera
Vložený webový server
Inštalácia, konfigurácia a správa so
softvérom HP Web Jetadmin
Aktualizovateľný firmvér
Správa zabezpečenia – popis

Bezdrôtová sieť LAN (802.11 b/g)
Externá, HIP (Hardvérové integrované rozhranie)
Áno
Nie
Áno
Zabezpečenie správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpečenie bezdrôtovej siete: WPA2-osobné (WPA2-AES); Heslo
správcu

Rozmery (š x h x v)
Rozmery produktov
S balením

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

Hmotnosť
Hmotnosť výrobku
S balením

0,08 kg
0,27 kg

Príkon
Maximum
Požiadavky na napájanie
Typ napájania

Maximálne 2,5 W
Príslušenstvo napájané z hostiteľského portu USB, vstupné napätie: 5 V, 500 mA
Žiadne (napájané z USB)

Certifikácia
Bezpečnosť
Elektromagnetická

EU (Smernica o NN zariadeniach 2006/95/ES), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EU (Smernica o EMC 2004/108/ES) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Záruka
Jednoročná obmedzená záruka; výmena produktu. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych
právnych predpisov.

Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/jetdirect
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k
týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
4AA4-9214SKE Vytvorené v EÚ november 2013

