Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP Officejet Pro
8620 e-All-in-One
Δώστε ώθηση στην επιχείρηση με χαμηλότερο κόστος ανά
σελίδα σε σχέση με έγχρωμους laser.
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Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα
επαγγελματικής ποιότητας με 50%
μικρότερο κόστος ανά σελίδα, σε
σύγκριση με τους laser, με την
επαγγελματική συσκευή
e-all-in-one υψηλής
παραγωγικότητας. Εκτυπώστε
ασύρματα και εν κινήσει από τη
μεγάλη οθόνη αφής ή μέσω της
συσκευής σας με δυνατότητα
NFC.
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2,3,4

Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με κόστος ανά σελίδα
χαμηλότερο έως και 50% συγκριτικά με τους laser1.
● Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα υψηλής ποιότητας με έως και 50% χαμηλότερο κόστος

ανά σελίδα σε σχέση με τους laser1.

● Εκτυπώστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινές μαύρο και ζωηρά

Επισημάνσεις
● Ταχύτητα εκτ.: Έως 21 ασπρόμαυρες
σελ./λεπτό ISO (A4), έως 16,5 έγχρωμες
σελ./λεπτό ISO (A4)
● Χειρισμός χαρτιού: εκτύπωση, σάρωση και
αντιγραφή διπλής όψης
● Κύκλος λειτ.: Έως 30.000 σελίδες (A4)
● Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
εκτύπωσης: 250 έως 1.500 σελίδες
(εκτύπωση)

χρώματα μεγάλης διάρκειας, χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία μελάνης (pigment)
HP.

● Ολοκληρώστε πιο γρήγορα την εργασία σας με ταχύτητες εκτύπωσης έως 21

ασπρόμαυρες και 16,5 έγχρωμες σελ./λεπτό.

● Δημιουργήστε φυλλάδια διπλής όψης, φωτογραφίες χωρίς περιθώρια, εντυπωσιακά

έντυπα και άλλο υλικό μάρκετινγκ.

Εκτυπώστε από το γραφείο ή εν κινήσει μέσω του smartphone, του tablet ή του
φορητού υπολογιστή σας.
● Εκτυπώστε με ένα άγγιγμα από το smartphone ή το tablet σας με δυνατότητα NFC.4
● Εκτυπώστε ασύρματα από τη φορητή σας συσκευή - χωρίς να απαιτείται

δρομολογητής ή πρόσβαση σε τοπικό δίκτυο.2

● Απολαύστε εύκολη εκτύπωση από το smartphone, το tablet και το φορητό υπολογιστή

σας όταν βρίσκεστε εν κινήσει, με το HP ePrint.3

● Μοιραστείτε εργαλεία εκτύπωσης υψηλής παραγωγικότητας στο γραφείο μέσω

Ethernet 10/100.

Πετύχετε περισσότερα χάρη στα επαγγελματικά εργαλεία που βελτιώνουν την
παραγωγικότητα.
● Σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη αφής για πρόσβαση σε εφαρμογές και διαχειριστείτε

τις εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.4

● Αυξήστε την παραγωγικότητα με γρήγορη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής

όψης και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 φύλλων.

● Σαρώστε σε email, φακέλους δικτύου και το cloud - η αναζήτηση καταλόγου LDAP

εντοπίζει τον προορισμό του email.5

● Χειριστείτε εργασίες εκτύπωσης υψηλού όγκου με άνεση και βεβαιότητα χάρη στο

μηνιαίο κύκλο εργασιών 30.000 σελίδων.

Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One

Τεχνικές προδιαγραφές
Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, web

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 21 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 16,5 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO
(A4)
Μετά την πρώτη σελίδα. Επισκεφθείτε το http://www.hp.com/go/inkjetprinter
για λεπτομέρειες. Η ταχύτητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της
εκτύπωσης.

Ανάλυση εκτύπωσης

Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi σε απλό χαρτί από
ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως
4.800 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced από ανάλυση εισόδου
1.200 x 1.200 dpi έγχρωμη

Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης

Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,3 mm; Κάτω: 3,3 mm; Αριστερά: 3,3 mm;
Δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209 x 349 mm

Γλώσσες εκτύπωσης

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Δυνατότητες εκτύπωσης

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, έως 210 x 297 mm (A4)

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

HP ePrint, Apple AirPrint™, δυνατότητα εκτύπωσης από Android OS,
Πιστοποίηση Mopria

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 30.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως
1.500 σελίδες (εκτύπωση)

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Ταχύτητα επεξεργαστή

600 MHz

Οθόνη

Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 10,92 cm

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Ναι

Συνδεσιμότητα

Βασική 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Host USB, 1 Ethernet, 1 ασύρματου δικτύου
802.11b/g/n, 2 θύρες μόντεμ RJ-11 Προαιρετική Υποστηρίζονται οι
παρακάτω εξωτερικοί διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση: Εξωτερικός
διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός
διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές
συσκευές με θύρα USB 2.0 Hi-Speed και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου
(J7942G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400
ασύρματου δικτύου 802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX,
802.11b/g) (J7951G), διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500
ασύρματου δικτύου 802.11b/g (J8021A). Άλλα υποστηριζόμενα εξαρτήματα:
Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο

Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Μνήµη

Βασική 128 MB; Μέγιστη 128 MB

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού
εκτυπωτή

Προσανατολισμός: Κατακόρυφος/Οριζόντιος. Εκτύπωση διπλής όψης:
Καμία/Αλλαγή στη μακριά πλευρά/Αλλαγή στην κοντή πλευρά. Σελίδες ανά
φύλλο: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (δηλ. εκτύπωση N-up). Ρυθμίσεις ποιότητας:
πρόχειρη/κανονική/βέλτιστη. Έγχρωμη λειτουργία: Ασπρόμαυρη/έγχρωμη.
Συντομεύσεις εκτύπωσης. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι:
Απενεργοποίηση/Κλίμακα γκρι υψηλής ποιότητας/Μόνο μαύρη μελάνη.
Διάταξη σελίδων ανά φύλλο: Δεξιά μετά κάτω/Κάτω μετά δεξιά/Αριστερά
μετά κάτω/Κάτω μετά αριστερά. Εκτύπωση χωρίς περιθώρια:
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση. Τεχνολογίες HP Real Life:
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση. Διατήρηση διάταξης: Ναι/Όχι. Φυλλάδιο:
Κανένα/Δέσιμο αριστερά/Δέσιμο δεξιά. Σελίδες προς εκτύπωση: Εκτύπωση
όλων/Εκτύπωση μονών μόνο/Εκτύπωση ζυγών μόνο. Εκτύπωση σε μέγιστη
ανάλυση DPI: Όχι/Ναι. Περιθώρια σελίδων: Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Ταχύτητα αντιγραφής

Αντίγραφα, διπλής όψης, πιο φωτεινό/σκούρο, διόρθωση αντιγράφου HP,
αντιγραφή ταυτότητας, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, μέγεθος χαρτιού, τύπος
χαρτιού, σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, περικοπή, προεπισκόπηση
αντιγράφου, επιλογή δίσκου, βελτιώσεις; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως
99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 1.200 x 600 dpi; Ανάλυση
αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 1.200 x 600 dpi; Αλλαγή
μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%
Έως 14 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 13 αντίγραφα/λεπτό
έγχρωμη ISO (A4)

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού
αντιγραφικού

Διόρθωση αντιγράφου - Διόρθωση στρεβλώσεων και αφαίρεση πλαισίου από
α/μ αντίγραφα (επίπεδη επιφάνεια)

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή: Επίπεδης επιφάνειας, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας
εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή,
φαξ από την πρόσοψη ή το λογισμικό; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο
μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Μορφή αρχείων σάρωσης

Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Ταχύτητα σάρωσης

Έως 14 σελίδες/λεπτό (200 dpi, ασπρόμαυρα), έως 13 σελίδες/λεπτό (200
dpi, έγχρωμα) (A4); δύο όψεων: Έως 6 εικ./λεπτό (200 dpi, ασπρόμαυρα), έως
6 εικ./λεπτό (200 ppi, έγχρωμα)

Περιοχή σάρωσης

Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσων: 215 x 355
mm αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit/ 256

Ψηφιακή αποστολή

Βασική: Σάρωση σε email, αρχειοθέτηση φαξ σε email

Φαξ

Ναι, έγχρωμη

Προδιαγραφές φαξ

Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική:
203 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Γρήγορη κλήση: Έως 99 αριθμοί; Ταχύτητα
φαξ: 4 δευτ. ανά σελίδα

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού φαξ

Ψηφιακό Φαξ - Οι λειτουργίες Φαξ σε Mac/Φαξ σε PC διατίθενται σε Windows
και Macintosh (επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.hp.com/support για να
λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό.)

Τύποι μέσων

Απλό χαρτί, κατάλευκο χαρτί HP, χαρτί παρουσιάσεων HP Premium, ματ,
φωτογραφικά χαρτιά HP Premium Plus, φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced,
καθημερινό φωτογραφικό χαρτί HP, γυαλιστερό, άλλα φωτογραφικά χαρτιά,
άλλες ευχετήριες κάρτες, επαγγελματικό χαρτί inkjet 180g της HP,
γυαλιστερό και ματ, άλλα χαρτιά για μπροσούρες

Μεγέθη μέσων

Υποστηριζόμενες A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope (DL, C5, C6); Προσαρμογή: 76,2
x 127 έως 215,9 x 355,6 mm

Διαχείριση μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 φύλλα; Έως 80 κάρτες Κάρτες; Μέχρι 100
φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Έως 25 φάκελοι
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλων

Βάρος χαρτιού

Υποστηριζόμενες: Δίσκος 1: 60 έως 105 g/m² (απλό χαρτί), 220 έως 280 g/m²
(φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m² (φάκελος), 163 έως 200 g/m² (κάρτες);
Συνιστώμενο: 60 έως 105 g/m² (απλό χαρτί), 220 έως 280 g/m²
(φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m² (φάκελος), 163 έως 200 g/m² (κάρτες)

Διαχείριση εκτυπωτή

HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος web server

Διαχείριση ασφάλειας

Διαμόρφωση τείχους προστασίας συσκευής, κλείδωμα πίνακα ελέγχου, EWS
με κωδικό πρόσβασης, SSL/TLS (HTTPS)

Περιεχόμενα συσκευασίας

A7F65A: HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης HP; αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης OfficeJet HP 950 (~1.000 σελίδες);
αρχικό δοχείο κυανής μελάνης OfficeJet HP 951; αρχικό δοχείο ματζέντα
μελάνης OfficeJet HP 951; αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης OfficeJet HP 951:
σύνθετη απόδοση (~700 σελίδες); λογισμικό και οδηγίες χρήσης εκτυπωτή σε
CD-ROM; οδηγός έναρξης χρήσης; αφίσα εγκατάστασης; καλώδιο
τροφοδοσίας; (Μέση τιμή με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη
μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνεχή εκτύπωση. Η πραγματική απόδοση
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που
εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης του παρεχόμενου
δοχείου χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)

Αναλώσιμα

A8Z70A Δίσκος χαρτιού HP Officejet Pro 250
CHP710 Χαρτί εκτύπωσης HP All-in-One-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CN045AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 950XL
~2.300 σελίδες
CN046AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 951XL
~1.500 σελίδες
CN047AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP
951XL ~1.500 σελίδες
CN048AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 951XL
~1.500 σελίδες
CN049AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 950 ~1.000 σελίδες
CN050AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 951 ~700 σελίδες
CN051AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 951 ~700 σελίδες
CN052AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 951 ~700 σελίδες
CR712AE Οικονομικό πακέτο Officejet HP 951XL-75 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Q6592A Επαγγελματικό ματ χαρτί Inkjet HP-100 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Q6593A Επαγγελματικό ματ χαρτί Inkjet HP-200 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CN051AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 951
CN052AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 951
CR712AE Οικονομικό πακέτο Officejet HP 951XL-75 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Q6592A Επαγγελματικό ματ χαρτί Inkjet HP-100 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Q6593A Επαγγελματικό ματ χαρτί Inkjet HP-200 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος

Εξαρτήματα

A8Z70A Δίσκος χαρτιού HP Officejet Pro 250

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* ή
νεότερες εκδόσεις (μόνο 32-bit): *Υποστηρίζει μόνο 32 bit. Mac OS X v10.6,
v10.7, v10.8 ή v10.9. Linux (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: Windows 7, 8, 8.1: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2
GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή
Internet, USB. Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit
(x64), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer,
CD-ROM/DVD ή Internet, USB. Windows XP SP3 (μόνο 32 bit): επεξεργαστής
Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 750 MB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ή
Internet, USB
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 ή v10.9: 1 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, USB

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Λογισμικό εκτυπωτή ΗΡ, γραμμή εργαλείων Google, HP Update, αγορά
αναλωσίμων online

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο: 499,3 x 468,9 x 314 mm (με εγκατεστημένο εξάρτημα εκτύπωσης
διπλής όψης και διπλωμένο δίσκο εξόδου); Μέγιστη: 499,3 x 647,5 x 314 mm
(με εγκατεστημένο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης και δίσκο εξόδου
εκτεταμένο σε Legal)

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

569 x 377 x 518 mm

Βάρος εκτυπωτή

12,98 kg (με εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης)

Βάρος πακέτου

16,24 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 25% έως 75% RH

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: Έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση) σε θερμοκρασία 60°C

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,9 B(A) (εκτύπωση 22 σελ./λεπτό); Εκπομπές πίεσης
ήχου: 64 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση 22 σελ./λεπτό)

Ισχύς

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
Κατανάλωση: 35 Watt (μέγιστη), 0,15 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση),
6,80 Watt (αναμονή), 2,20 Watt (αναστολή). Τυπική κατανάλωση ενέργειας:
0,45 kWh/εβδομάδα.
Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό γενικής χρήσης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης

Προϊόν Κίνας

Εγγύηση

Τυπική περιορισμένη εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Περιορισμένη εγγύηση
υλικού HP για 3 έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (δείτε:
www.hp.com/eu/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Επισκευή και υποστήριξη

UG199E - HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές
Officejet Pro
UG076E - HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για
εκτυπωτές Officejet Pro (UG199E: όλες οι χώρες/περιοχές EMEA. UG076E:
μόνο Αυστρία, Χώρες Βαλτικής, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Η.Β., Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).

Υποσημειώσεις

1 Το κόστος ανά σελίδα βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων laser MFP κάτω των 400 € χωρίς ΦΠΑ, τον Αύγουστο του 2013. Για λεπτομέρειες, δείτε www.hp.com/ officejet. Απόδοση ISO OJ Pro με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας

σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Για εκτύπωση, πρέπει να γίνει απευθείας σύνδεση της φορητής συσκευής στο ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Ανάλογα με τη
φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή.; 3 Ελέγξτε το επίσημο
κατάστημα εφαρμογών της συμβατής συσκευής σας για τη δυνατότητα λήψης. Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή με δυνατότητα HP ePrint. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός ePrint για τον εκτυπωτή. Μπορεί να
απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί
την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
hpconnected.com.; 4 Η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει εκτύπωση μέσω επικοινωνίας κοντινού πεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/mobileprinting.; 5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet
στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις και ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. Δεν
είναι δυνατή η ρύθμιση όλων των εφαρμογών εκτύπωσης για αυτόματη παράδοση και όχι σε όλα τα μοντέλα εκτυπωτών. Για λεπτομέρειες: hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.

http://www.hp.com/gr
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