HP LaserJet Pro M127 MFP series
Ιδανικός για γραφεία που χρειάζονται έναν οικονομικό MFP
πλήρων λειτουργιών για να εκτυπώνουν, να αντιγράφουν, να
σαρώνουν και να στέλνουν με φαξ έγγραφα επαγγελματικής
ποιότητας. Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε μέσω smartphone,
tablet και υπολογιστή . Χρησιμοποιήστε αυτόν τον MFP σε δίκτυο
με τη σύνδεση Ethernet.
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Διεκπεραιώστε βασικές εργασίες με έναν οικονομικό MFP συνδεδεμένο στο δίκτυο.
● Διαχειριστείτε εύκολα τον MFP σας από την έγχρωμη οθόνη αφής 7,6 cm (3 ιντσών)2. Χρησιμοποιήστε τον απλό, έξυπνο πίνακα ελέγχου για να
διαχειριστείτε τα έργα εύκολα και να αρχίσετε να εκτυπώνετε αμέσως.
● Ολοκληρώστε τις εργασίες σας γρήγορα – εκτυπώστε έως 20 σελ./λεπτό με ταχύτητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας 9,5 δευτερόλεπτα, χάρη στην
τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης. Χρησιμοποιήστε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 φύλλων και αξιοποιήστε το χρόνο σας στο έπακρο.
● Αντιγράψτε εύκολα και τις δύο όψεις μιας ταυτότητας ή άλλου μικρού εγγράφου σε μία μόνο σελίδα.
● Ανταποκριθείτε στις ανάγκες της επιχείρησής σας με έναν MFP που εκτυπώνει, αντιγράφει, στέλνει φαξ και σαρώνει.

Εκτυπώστε με τους δικούς σας όρους: από smartphone, tablet και υπολογιστή 1,3.
● Επεκτείνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης. Εγκαταστήστε εύκολα τον εκτυπωτή, εκτυπώστε και μοιραστείτε αρχεία μέσω Ethernet ή ασύρματης σύνδεσης1.
● Συνδεθείτε στον ασύρματο εκτυπωτή σας στο λεπτό χρησιμοποιώντας την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση2,4.
● Εκτυπώστε από τη φορητή συσκευή σας με την ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης ή την εφαρμογή και το λογισμικό HP ePrint1.
● Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε με το AirPrint™3.

Ξεκινήστε να εργάζεστε άμεσα: αυτός ο γρήγορος εκτυπωτής παρέχει εύκολη χρήση και
εξοικονόμηση ενέργειας.
● Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στον MFP και περισσότερο στους πελάτες σας. Εκτυπώστε, αντιγράψτε και σαρώστε σε ταχύτητες που συμβαδίζουν με τις
απαιτήσεις της επιχείρησής σας.
● Εξοικονομήστε ενέργεια με τις τεχνολογίες άμεσης ενεργοποίησης HP και αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP6.

1 Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή η φορητή συσκευή πρέπει να έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή μέσω της Ασύρματης Άμεσης Εκτύπωσης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης

εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για απομακρυσμένη εκτύπωση, απαιτείται σύνδεση στο Internet σε εκτυπωτή HP
συνδεδεμένο στο web. Μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί ξεχωριστή σύμβαση παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη
διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες: hp.com/go/mobileprinting. 2 Διατίθεται μόνο στον HP LaserJet Pro M127fw MFP. 3 Υποστηρίζει συσκευές με OS X® Lion και OS X Mountain Lion
και τις παρακάτω συσκευές με iOS 4.2 ή νεότερη έκδοση: iPad® (όλα τα μοντέλα), iPhone® (3GS ή νεότερες εκδόσεις) και iPod touch® (τρίτης γενιάς ή νεότερα μοντέλα). Λειτουργεί με εκτυπωτές ΗΡ με δυνατότητα AirPrint και απαιτεί σύνδεση του
εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή OS X ή iOS. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ονομασίες OS X, iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της
Apple® Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία AirPrint™ και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. 4 Για την Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση ΗΡ, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης.
Για πληροφορίες: hpconnected.com. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. 6 Οι δυνατότητες αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον
εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. Οι τιμές για την άμεση ενεργοποίηση βασίζονται σε σύγκριση με προϊόντα με παραδοσιακή σύντηξη.

HP LaserJet Pro M127 MFP series
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

PCLm/PCLmS

Ταχύτητα εκτύπωσης

A4 μαύρο: Έως 20 σελ/λεπτό; Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: Σε 9,5 δευτερόλεπτα

Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψεως

Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)

Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi·

Ανάλυση τεχνολογίας εκτύπωσης

FastRes 600, FastRes 1200

Κύκλος λειτουργίας

Μηνιαία, A4: Έως 8000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού

250 έως 2000

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη
εγγράφων

Βασική, 35 φύλλων

Ταχύτητα αντιγραφής

Ασπρόμαυρη (A4): Έως 20 αντίγραφα/λεπτό

Ανάλυση αντιγραφής

Ασπρόμαυρη (κείμενο και γραφικά): Έως 600 x 600 dpi

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων

Έως 99 αντίγραφα

Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού

25 έως 400%

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Αριθμός αντιγράφων, φωτεινότερο/σκουρότερο, σμίκρυνση/μεγέθυνση, βελτιστοποίηση (πρόχειρο,
κείμενο, ανάμεικτο, εικόνα), μέγεθος χαρτιού, συρραφή

Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού
αντιγραφικού

Έως 99 αντίγραφα, σμίκρυνση/μεγέθυνση από 25 έως 400%, αντίθεση (φωτεινότερο/σκουρότερο),
ανάλυση (ποιότητα αντιγραφής), αντιγραφή ταυτότητας

Τύπος σάρωσης

Επίπεδης επιφάνειας, ADF

Ταχύτητα σάρωσης (A4)

Έως 7 ασπρόμαυρες και 5 έγχρωμες σελίδες/λεπτό

Έγχρωμη σάρωση

Ναι

ανάλυση σάρωσης

Ενισχυμένη: Μέχρι 1.200 dpi· Εξοπλισμός: Έως 1.200 x 1.200 dpi· Οπτική: Μέχρι 1.200 dpi

Επίπεδα κλίμακας γκρι/Βάθος Bit

256· 24 bit

Τύπος αρχείου σάρωσης

Το λογισμικό σάρωσης για Windows υποστηρίζει τις εξής μορφές: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG. Το
λογισμικό σάρωσης για Mac υποστηρίζει τις εξής μορφές: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF με
δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT

Τρόποι σάρωσης
Έκδοση Twain
Τεχνολογία σάρωσης

Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης

Επίπεδος: 216 x 297 mm· Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 216 x 356 mm

Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής
αποστολής

Σάρωση σε e-mail με το λογισμικό HP, σάρωση σε εφαρμογή με το λογισμικό HP, σάρωση σε αρχείο με
το λογισμικό HP

ταχύτητα φαξ

Έως 33.6 kbps

Ανάλυση φαξ

Ασπρόμαυρο, βέλτιστη λειτουργία: Έως 300 x 300 dpi· Ασπρόμαυρο, τυπική λειτουργία: 203 x

χαρακτηριστικά φαξ

Μνήμη φαξ (A4): Έως 500 σελίδες; Υποστήριξη αυτόματης σμίκρυνσης φαξ: Ναι; Αυτόματη
επανάκληση: Ναι; Μεταχρονολογημένη αποστολή φαξ: Ναι; Υποστήριξη ανίχνευσης
χαρακτηριστικού ήχου κλήσης: Ναι; Υποστήριξη προώθησης φαξ: Ναι; Υποστήριξη
σταθμοσκόπησης φαξ: Ναι; Υποστήριξη λειτουργίας τηλεφώνου-φαξ: Ναι; Υποστήριξη
φράγματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας: Ναι; Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης
κλήσης: Έως 100 αριθμοί; Υποστήριξη διασύνδεσης υπολογιστή: Ναι, μόνο για αποστολή;
Υποστήριξη δυνατότητας απομακρυσμένης ανάκτησης: Ναι; Υποστήριξη ακουστικού
τηλεφώνου: Όχι

Περιεχόμενα συσκευασίας

CZ181A: HP LaserJet Pro M127fn MFP; προεγκατεστημένο αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP

Πίνακας ελέγχου

M127fn: Οθόνη LCD 2 γραμμών, κουμπιά (πάνω, κάτω, OK, ακύρωση, πίσω, ρύθμιση, αριθμός

Βοηθητικός εξοπλισμός

CF283A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 83A

Αναλώσιμα

CF283A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 83A1.500 σελίδες

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης HP PCLmS, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP WIA, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP
TWAIN, HP Scan, οδηγός ρύθμισης φαξ HP, HP Send Fax, ειδοποιήσεις κατάστασης, HP Update, DXP.
Mac: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης HP PCLmS, HP
Scan, HP Setup Assistant, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης/φαξ ΗΡ, HP Utility, HP Alerts, HP
Firmware Updater

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Η εγκατάσταση του πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows 8 (32 bit και 64 bit),
Windows 7 (32 bit και 64 bit), Windows Vista (32 bit και 64 bit). Η εγκατάσταση μόνο του
προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32
bit και 64 bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition),
Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 ή νεότερη έκδοση). Mac
OS X v10.6.8 ή νεότερη έκδοση. Linux: Ανατρέξτε στην online υποστήριξη Linux:
http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Υπολογιστής: Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit),

Σάρωση μέσω της εφαρμογής σάρωσης HP LaserJet ή λογισμικού εφαρμογών συμβατών με TWAIN ή
WIA

Διαχείριση εκτυπωτή

HP Device Toolbox, ειδοποιήσεις κατάστασης (προεπιλεγμένη εγκατάσταση)

Έκδοση 1.9

Διαχείριση ασφάλειας

M127fn: Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης, αλλαγή κωδικού κοινότητας
SNMPv1; M127fw: Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης, 802.11: WEP, WPA,

ADF σάρωσης διπλής όψης: Όχι

Βιβλίο διευθύνσεων φαξ, φαξ μέσω LAN/Internet, γρήγορες κλήσεις, διασύνδεση TAM

Ταχύτητα μόντεμ

33,6 kbps

Βασική συνδεσιμότητα

M127fn: Θύρα USB 2.0 Hi-Speed, ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX;
M127fw: Θύρα USB 2.0 Hi-Speed, ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX, θύρα
Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης 10/100 Base-T TCP/IP

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου

Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: LPD (υποστήριξη μόνο για
καθαρή ουρά). Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP,
AutoIP, μη αυτόματη), IPv6 (Stateless Link-Local και μέσω δρομολογητή, Statefull μέσω DHCPv6).
Διαχείριση: SNMPv1, HTTP. HP ePrint

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

M127fn: Όχι; M127fw: Ναι, ενσωματωμένο WiFi 802.11b/g/n;

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

M127fn: HP ePrint, Apple AirPrint™, εφαρμογές για φορητές συσκευές; M127fw: HP ePrint,

Βασική μνήμη

128 MB

Ταχύτητα επεξεργαστή

600 MHz

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (απλό, LaserJet), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, καρτ ποστάλ

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων

A4, A5, φάκελοι (ISO, DL, C5, B5)

Μεγέθη ειδικών μέσων

76 x 127 έως 216 x 356 mm

Βάρη μέσων ανά διαδρομή χαρτιού

Δίσκος 1: 60 έως 163 g/m²; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 60 έως 90 g/m²

Χειρισμός εκτύπωσης

Δίσκος εισόδου 150 φύλλων; Υποδοχή 100 φύλλων; Επιλογές διπλής όψης: Χειροκίνητη (παρέχεται
υποστήριξη προγράμματος οδήγησης); Μονάδα τροφοδότησης φακέλων: Ναι, 10 (στο δίσκο 1);
Τυπικοί δίσκοι χαρτιού: 1; Χωρητικότητες εισόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου:Μέχρι 150
φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι; Χωρητικότητες εξόδου: Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 100
φύλλα

Ασύρματη Άμεση Εκτύπωση, Apple AirPrint™, εφαρμογές για φορητές συσκευές;

Windows XP (32 bit) (SP2 ή νεότερη έκδοση), 200 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο (πακέτο
CD και web), 512 MB εγκατεστημένης RAM, CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου
Mac: Mac OS X v10.6, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core™, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο 500 MB, CD-ROM/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου

Τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος
Απαιτήσεις ισχύος: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Αριθμός τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC): 0,633 kWh/εβδομάδα
Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 480 W (εκτύπωση), 186 W (αντιγραφή από ADF), 4,5 W

(ετοιμότητα), 1,1 W (αναστολή λειτουργίας/αυτόματη απενεργοποίηση), 0,1 W (μη αυτόματη
απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 0,633 kWh/εβδομάδα.
Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας: Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
ΗΡ
Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,0 B(A)
Εκπομπές έντασης ήχου: 49 dB(A)

Περιβάλλον λειτουργίας

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 17,5 έως 25 ºC
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25 ºC
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20 έως 60ºC
Συνιστώμενα όρια υγρασίας λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας: 10 έως 90% σχετική υγρασία
Όρια υγρασίας λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία

Πιστοποιήσεις προϊόντος

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Κλάση B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN
61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Τίτλος 47 CFR, Μέρος 15 Κλάση B / ICES-003, Τεύχος 5,
GB9254-2008, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC
σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής.; Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1:2005
+A1 (Διεθνές), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (ΕΕ), IEC 60825-1:2007, Άδεια GS
(Ευρώπη), EN 60825-1:2007 (Συσκευή Laser/LED κλάσης 1), Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ με
σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε
χώρας/περιοχής.; ENERGY STAR: Ναι

Διαστάσεις (π x β x υ)

Διαστάσεις προϊόντος: M127fn: 420 x 365 x 309 mm; M127fw: 421 x 365 x 309 mm;
Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος: 420 x 438 x 309 mm
Διαστάσεις πακέτου: M127fn: 597 x 332 x 408 mm; M127fw: 597 x 332 x 408 mm;

βάρος προϊόντος

9,1 kg

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη νομοθεσία. Επισκεφτείτε τη
διεύθυνση hp.com/support για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και
υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας.

Επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης

UH757E HP Care Pack με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet για 3 έτη
UH761E HP Care Pack με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές LaserJet για 3 έτη. (UH757E: Μόνο
Αυστρία, Χώρες Βαλτικής, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Σλοβακία. UH761E: Όλες οι χώρες/περιοχές EMEA)

ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n;
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο

αντιγράφων, σκούρο/φωτεινό, μονόχρωμη αντιγραφή, μενού αντιγραφής, ePrint, έναρξη φαξ,
ρύθμιση φαξ, πλήκτρα αριθμών 0-9, "*-@", "#,", λειτουργία), 3 φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή,
ετοιμότητα, λειτουργία); M127fw: Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 7,6 cm με
οπισθοφωτισμό, 960 x 240 pixel, κουμπιά (αρχική, ακύρωση, βοήθεια, αριστερό/δεξί βέλος, πίσω),
φωτεινές ενδείξεις LED (ετοιμότητα, σφάλμα, ασύρματη σύνδεση);

WPA2, αλλαγή κωδικού κοινότητας SNMPv1;
Τροφοδοσία Ισχύος

98 dpi

Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ

LaserJet (~ 700 σελίδες); οδηγός εγκατάστασης; οδηγός έναρξης χρήσης; οδηγός χρήσης; φυλλάδιο
υποστήριξης; οδηγός εγγύησης; λογισμικό και τεκμηρίωση εκτυπωτή σε CD; καλώδιο τροφοδοσίας;
καλώδιο τηλεφώνου
CZ183A: HP LaserJet Pro MFP M127fw; προεγκατεστημένο αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP
LaserJet (~ 700 σελίδες); οδηγός εγκατάστασης; οδηγός έναρξης χρήσης; οδηγός χρήσης; φυλλάδιο
υποστήριξης; οδηγός εγγύησης; λογισμικό και τεκμηρίωση εκτυπωτή σε CD; καλώδιο τροφοδοσίας;
καλώδιο USB; καλώδιο τηλεφώνου

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
HP LaserJet Pro M127 MFP series
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