HP Jetdirect 2800w tillbehör för
NFC/trådlöst direkt
Aktivera trådlös utskrift från mobila enheter.

Skriv ut på språng
●

Skriv ut på rörlig fot med trådlös direktutskrift – använd din
smartphone, surfplatta eller bärbara dator för att välja en skrivare
med JetDirect-funktion1.

●

Förflytta dig mellan olika kontor och ha fortfarande tillgång till mobil
utskrift.

Skriv bekvämt ut från mobila enheter med en enkel
tryckning
●

Ger bekvämlighet med Touch to Print-teknik. HP JetDirect 2800w
fungerar med NFC-beredda enheter via en peer-to-peer anslutning3.

●

Du behöver bara att trycka på en skrivare eller MFP med HP
JetDirect-funktion från en mobil enhet för att starta en utskrift3.
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Bli mobil och förbli trygg
●

Håll ditt nätverk utom räckhåll: HP Jetdirect 2800w stöder trådlös
direktutskrift och Touch to Print med NFC-beredda enheter2,3.

●

Peer-to-peer-anslutningen gör att mobila användare kan skriva ut
utan att ha tillgång till företagets nätverk.

Mobilitet möter hanterbarhet
●

Hantera enkelt HP Jetdirect 2800w i hela skrivarparken via HP Web
Jetadmin4.

●

Slå på och stäng av de trådlösa funktionerna och lägg till ett
lösenord – med ett gränssnitt.

Jetdirect 2800w fungerar med HP LaserJet-skrivare och MFP-enheter som har inbyggd HP FutureSmart-programvara och ett fack för maskinvaruintegrering.
måste ansluta den mobila enheten direkt till samma wifi-nätverk som en skrivare med kapacitet för trådlös direktutskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app
eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.
3Den mobila enheten måste ha stöd för utskrift via närfältskommunikation (NFC), vilket för närvarande är kompatibelt med HP ElitePad och Samsung Galaxy Note 3. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.
4HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com /go/webjetadmin.
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HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
Tekniska specifikationer
Medföljer
J8029A

Installationsaffisch; HP J8029A 2800w; Garantisedlar; 2 mini-USB-kablar

Kompatibilitet
Operativsystem

Skrivare som stöds
Webbläsare stöds

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

Anslutning
Gränssnitt (standard)

Hi-Speed USB 2.0; 802.11b/g trådlöst; NFC

Miljökrav
Drifttemperatur
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Luftfuktighet vid förvaring

0 till 40 ºC
-40 till 70 °C
15 till 95% relativ luftfuktighet
15 till 95% relativ luftfuktighet

Printserverspecifikationer
Nätverkstyper
Typ av printserver
Inbäddad webbserver
Installera, konfigurera och administrera
med HP Web Jetadmin
Uppgraderingsbar fast programvara
Säkerhetshantering

Trådlöst LAN (802.11 b/g)
Externt fack för maskinvaruintegrering (HIP)
Ja
Nej
Ja
Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Säkerhet för trådlösa nätverk: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Administratörslösenord

Yttermått (b x d x h)
Produktmått
I förpackning

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

Vikt
Produktens vikt
I förpackning

0,08 kg
0,27 kg

Strömförbrukning
Högst
Strömförsörjningskrav
Nätaggregatstyp

2,5 W (maximalt)
Värd-USB-drivet tillbehör, inspänning: 5 V, 500 mA
Ingen (USB-bussdriven)

Certifiering
Säkerhet
Elektromagnetisk

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

Garanti
Ett års begränsad garanti; produktutbyte. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal
lagstiftning.

Om du vill ha mer information, gå till http://www.hp.com/go/jetdirect
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