גיליון נתונים

סדרת HP LaserJet Enterprise
M606
איכות יוצאת דופן ומהירות מדהימה עובדות עבורך

השג תוצאות עסקיות והפק איכות הדפסה יוצאת דופן .טפל בעבודות גדולות ותן לקבוצות עבודה את הכלים להצלחה – לכל
צורך עסקי .נהל והרחב בקלות את המדפסת הגמישה והמהירה במיוחד ,ועזור לצמצם את ההשפעה על הסביבה.
1

קח את הפרודוקטיביות צעד אחד קדימה.

● הענק למשתמשים את הכלים לביצוע מהיר של משימות עם מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל 10.9
ס"מ ) 4.3אינץ'( והדפסה באמצעות קוד זיהוי אישי ).(PIN

● עמוד בדרישות של כמויות הדפסה גדולות בעזרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומגשי נייר מגוונים – עד
 3,600גיליונות2.
● שפר את היעילות .הוסף אביזרים לטיפול בנייר כדי למיין עבודות מראש ,להדפיס על חומרי הדפסה
שונים ועוד3.

● הדפס ללא הפרעות במשך פרקי זמן ארוכים באמצעות מחסניות  HP LaserJetמקוריות בעלות תפוקה
גבוהה4.
תן מענה לצרכים העסקיים במשרד ומחוץ לו.
● אפשר הדפסה אלחוטית ישירה במשרד – מהתקנים ניידים – מבלי לגשת לרשת.

5

● הדפס באמצעות מגע של התקן נייד התומך ב NFC-במדפסת זו ,ללא צורך ברשת.

6

● הדפס בקלות מתוך מגוון של טלפונים חכמים ומחשבי לוח – בדרך כלל אין צורך בהתקנה או
באפליקציות1.
● הדפס בקלות מכל מקום במשרד באמצעות  Ethernetוקישוריות אלחוטית.

7

תוכל ליהנות מיכולות מתקדמות ומניהול נוח.
● הרחב את המדפסת בקלות ,ככל שהפתרונות יתקדמו וצורכי הצוות שלך יגדלו ,בעזרת מאפייני תוספת
הניתנים לעדכון.

● הגן על נתונים רגישים – בזמן מנוחה או בנסיעות – בעזרת מגוון רחב של פתרונות אבטחה משובצים
ואופציונליים8.
● שלוט בקלות בסביבת ההדפסה שלך ממיקום מרכזי אחד באמצעות .HP Web Jetadmin

9

● פתור בעיות במהירות באמצעות שירותי עזרה מבוססי ענן ,רלוונטיים ועדכניים.

10

הגבר את היעילות ואת החיסכון בעזרת צריכת אנרגיה נמוכה.

● חסוך אנרגיה .טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של  HPמפעילה את המדפסת במועד
הדרוש לך ,ומכבה אותה כשאינך זקוק לה[11].
● חסוך משאבים .מדפסת יעילה זו צורכת פחות אנרגיה כוללת מכל התקן אחר מאותו סוג.

12

מסך מגע צבעוני ו Wifi Direct/NFC-כלולים כסטנדרט בדגם M606x
בלבד.

● עזור לצמצם את השפעתך על הסביבה .סמוך על מיחזור מחסניות קל ,ללא תשלום ,באמצעות תוכנית
13.HP Planet Partners

מבט כללי על המוצר
מוצג התקן :HP LaserJet Enterprise M606x
.1מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל  10.9ס"מ ) 4.3אינץ'( בעל יכולת הטיה
למעלה לצפייה נוחה יותר
.2סל פלט ל 500-גיליונות
.3מכסה עליון )גישה למחסנית הטונר(
.4מגש הזנה  1ל 100-גיליונות
.5מגש הזנה  2ל 500-גיליונות
.6מגש הזנה  3ל 500-גיליונות
.7כיס שילוב חומרה )(HIP
.8יציאת  USBנגישה
.9לחצן כיבוי/הפעלה
.10מכסה אביזר פלט
.11זיכרון רגיל בנפח ) 512 MBניתן לשדרוג ל (1.5 GB-ומעבד של 1.2 GHz
.12יציאת גישה עבור מנעול אופציונלי בסגנון Kensington
.13יציאת רשת  Ethernetשל רשת תקשורת מקומית )(RJ 45) (LAN
.14יציאת הדפסה Hi-speed USB 2.0
.15יציאת  USBלחיבור התקני  USBחיצוניים
.16חיבור לכבל מתח
.17הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית

סקירה מהירה של סדרה

דגם

מק"ט

HP LaserJet Enterprise M606dn
E6B72A

HP LaserJet Enterprise M606x
E6B73A

מהירות הדפסה בעמודים לדקה )A4 ,(ppm

62

מגש רב-תכליתי ל 100-גיליונות ומגש  2ל 500-גיליונות

כן

עד שלושה מזיני קלט של  500 x 1גיליונות ומגש הזנה
בקיבולת גבוהה של  1,500גיליונות

אופציונלי )עד מספר מרבי של  6מגשים סה"כ(

אופציונלי )עד מספר מרבי של  6מגשים סה"כ(

אופציונלי

כן

כן

כן

לוח בקרה

מגש  3ל 500-גיליונות

הדפסה ניידת עם 'אלחוט ישיר' וטכנולוגיית 'הדפסה בנגיעה'
דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
יחידה אוטומטית להדפסה דו-צדדית

תמיכה במחסנית טונר בעלת קיבולת גבוהה

בעל אישורי  ENERGY STARוBlue Angel-

תצוגת  LCDשל  4שורות עם לוח מקשים
אופציונלי

אופציונלי
כן
כן

62

מסך מגע צבעוני בגודל  10.9ס"מ ) 4.3אינץ'(
כן
כן

אופציונלי
כן
כן

אביזרים ,חומרים מתכלים ותמיכה
חומרים מתכלים

אביזרים נלווים

 CF281Aמחסנית טונר מקורית בשחור  HP 81Aלמדפסות  LaserJet 10,500עמודים

 CF281Xמחסנית טונר מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה  HP 81Xלמדפסות  LaserJet 25,000עמודים
 F2G77Aערכת תחזוקה של  HPלמדפסות  LaserJetשל  220וולט

 B5L29Aדיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
 F2G68Aמזין למגש הזנה  HP LaserJetל 500-גיליונות

 F2G69Aאביזר ליחידת דופלקס להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP LaserJet
 F2G70Aמעמד למדפסת  LaserJetשל HP

 F2G71Aמערם ל 500-גיליונות של HP LaserJet

 F2G72Aמהדק/מערם ל 500-גיליונות של HP LaserJet

 F2G73Aמגש הזנה HP LaserJet 1500-sheet Input Tray
 F2G74Aמזין מעטפות ל 75-גיליונות של HP LaserJet

 F2G75Aאביזר לקסטה מותאמת אישית של חומרי הדפסה למדפסות  LaserJetשל HP
 F2G81Aתיבת דואר עם  5סלים ל 500-גיליונות של HP LaserJet
 F5S62Aאביזר HP Trusted Platform Module
קישוריות

שירות ותמיכה

 G6W84Aזיכרון  DDR3 DIMMעם  90פינים בנפח  1 GBשל HP
 B5L28Aיציאות  USBפנימיות של HP

 U8CJ8Eתמיכת חומרה של  HPעבור  LaserJet M606עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך  3שנים
 U8CJ9Eתמיכת חומרה של  HPעבור  LaserJet M606עם שמירת מדיה פגומה תוך  4שעות  9x5למשך  3שנים
 U8CK3Eתמיכת חומרה של  HPעבור  LaserJet M606עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך  4שנים
 U8CK4Eתמיכת חומרה של  HPעבור  LaserJet M606עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך  5שנים
 U8CM0PEתמיכת חומרה של  HPעבור  LaserJet M606עם שמירת מדיה פגומה תוך  4שעות  9x5למשך שנה אחת לאחר תום האחריות
 U8CM4PEתמיכת חומרה של  HPעבור  LaserJet M606עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך שנתיים לאחר תום האחריות

מפרט טכני
דגם

מק"ט

מהירות הדפסה5

HP LaserJet Enterprise M606dn
E6B72A

עד  62עמודים לדקה שחור ) ;(A4עד  41תמונות לדקה דו-צדדי )(A4

זמן הדפסת עמוד ראשון6

בתוך  7שניות בלבד שחור ) ,A4מוכן(

טכנולוגיית הדפסה

לייזר

שפות הדפסה

 ,HP PCL 5e ,HP PCL 6אמולציית  ,HP Postscript Level 3הדפסת  PDFטבעית )גרסה (1.7

רזולוציית הדפסה
אזור הדפסה

HP LaserJet Enterprise M606x

E6B73A

עד  1,200 dpi x 1,200בשחור; ) HP ImageREt 3600מיטבית( שחור
שולי הדפסה :עליונים 5 :מ"מ; תחתונים 5 :מ"מ; שמאליים 5 :מ"מ; ימניים 5 :מ"מ

מחזור הדפסה חודשי8 ,7

עד  275,000עמודים ) ,(A4היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש 5,000 :עד 20,000

 SureSupplyנתמך9

כן

גופנים וצורות גופנים

מהירות המעבד
קישוריות

 105גופני  TrueTypeפנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית  92 ,HP PCLגופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית ) HP Postscript Level 3סמל האירו מובנה(; גופן  Unicodeפנימי
) 2 ;(Andale Mono WorldTypeגופני  Windows Vista/8פנימיים ) ;(Cambria ,Calibriפתרונות גופנים נוספים זמינים דרך כרטיסי זיכרון  Flashשל צד שלישי; גופני  HP LaserJetואמולציית IPDS
זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
1.2 GHz

סטנדרט :יציאות ) Hi-Speed USB 2.0מארח והתקן(; יציאת רשת  Gigabit Ethernet 10/100/1000Tמובנית; כיס שילוב חומרה )(HIP

הרשת מוכנה

סטנדרטי ) Gigabit Ethernetמובנה(

כונן קשיח

אחסון לא נדיף של  ,4 GBהצפנת קושחה ) AES 128או  (AES 256של נתוני לקוחות/עבודה; מחיקת הצפנה מאובטחת – נתוני עבודה ,מחיקה מאובטחת– דיסק; כונן דיסק קשיח אופציונלי מאובטח בעל
ביצועים גבוהים של  HPבנפח 500 GB

זיכרון

סטנדרט ;512 MB :מרבי1.5 GB :

סוגי חומרי הדפסה

נייר )דחוס ,צבעוני ,נייר חברה ,רגיל ,מודפס מראש ,מנוקב מראש ,ממוחזר ,גס ,קל( ,מעטפות ,מדבקות ,כרטיסים ,שקפים ,תוויות לקצה מדף ,מוגדר על-ידי המשתמש

טיפול בנייר

הזנה סטנדרטית :מגש  1רב-תכליתי ל 100-גיליונות ,מגש הזנה  2ל 500-גיליונות ,יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית
פלט רגיל :סל פלט ל 500-גיליונות ,סל פלט אחורי ל 100-גיליונות
אופציונלי/הזנה :מגש הזנה אופציונלי ל 500-גיליונות ,מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית )למיקום של מגש  2בלבד( ,מגש הזנה
אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של  1,500גיליונות )הוסף עד  4מגשים נוספים לקיבולת הזנה של עד  3,600גיליונות( ,מזין מעטפות אופציונלי ל75-
גיליונות

גודל נייר

מידות מטריות מותאמות אישית :מגש רב-שימושי  127 x 76 :1עד  356 x 216מ"מ; מגש  ,2מגש הזנה אופציונלי ל 500-גיליונות 210 x 148 :עד  356 x 216מ"מ; מגש אופציונלי לחומרי הדפסה
מותאמים אישית 148 x 102 :עד  282 x 170מ"מ
מידות מטריות נתמכות :מגש רב-שימושי  15 x 10 ,RA4 ,(JIS) Dpostcard ,(JIS) B6 ,(JIS) B5 ,A6 ,A5 ,A4 :1ס"מ ,מעטפה ) ;(B5 ISO ,C6 ISO ,C5 ISO ,DL ISOמגש  ,2מגש הזנה אופציונלי ל500-
גיליונות ;(JIS) B5 ,RA4 ,A5 ,A4 :מגש הזנה אופציונלי עם קיבולת גבוהה ל 1,500-גיליונותA4 :

דגם

מק"ט

HP LaserJet Enterprise M606dn

HP LaserJet Enterprise M606x

E6B72A

E6B73A

קיבולת הזנה

מגש  :1גיליונות ;100 :שקפים ;50 :מעטפות10 :
מגש  :2גיליונות500 :
מגש  :3גיליונות) 500 :מגש אופציונלי  ;(3+גיליונות) 1,500 :מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה(
מרבי :עד 3,600

משקל נייר

מגש רב-שימושי  60 :1עד  200ג'/מ"ר; מגש  ,2מגש הזנה אופציונלי ל 500-גיליונות ,מגש אופציונלי לחומרי הדפסה מותאמים אישית ,מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של  1,500גיליונות60 :
עד  120ג'/מ"ר; מזין מעטפות אופציונלי 75 :עד  105ג'/מ"ר; יחידה אופציונלית להדפסה דו-צדדית 60 :עד  120ג'/מ"ר

קיבולת פלט

סטנדרט :עד  600גיליונות ) 500בסל עם הפנים כלפי מטה 100 ,בדלת אחורית עם הפנים כלפי מעלה( ,עד  10מעטפות ,עד  600גיליונות שקפים
מרבי :עד  1,100גיליונות )דלת אחורית עם הפנים למעלה :עד  100גיליונות  /סל פלט עליון :עד  500גיליונות  /תיבת דואר אופציונלית עם  5סלים ,עורם אופציונלי ,מהדק-עורם אופציונלי :עד 500
גיליונות

קישוריות סטנדרטית

יציאות ) Hi-Speed USB 2.0מארח והתקן(; יציאת רשת  Gigabit Ethernet 10/100/1000Tמובנית; כיס שילוב חומרה )(HIP

פרוטוקולי רשת נתמכים

 :IPv4/IPv6תואם ל Mac OS 10.2.4) Apple Bonjour-ואילך(/IPsec ,Secure-IPP ,IPP ,WS Discovery ,LPD ,Port 9100 ,TFTP ,FTP ,HTTPS ,HTTP ,SNMPv1/v2c/v3 ,חומת אש; ,DHCPv6 :IPv6
 ;WS Print ,IP Direct Mode ,WINS ,BOOTP/DHCP ,IGMPv2 ,Telnet ,SLP ,Auto-IP :IPv4 ;ICMPv6 ,MLDv1אחרiPrint ,NDPS ,Bindery ,NetWare NDS :

מחסניות חלופיות3

מערכות הפעלה תואמות10

מחסנית טונר שחור מקורית ) HP 81A LaserJetכ -10,500עמודים(  ,CF281Aמחסנית טונר שחור מקורית בתפוקה גבוהה ) HP 81X LaserJetכ -25,000עמודים( CF281X

מערכות הפעלה של  Windowsהתואמות למנהל ההתקן באריזה Windows 10 :כל המהדורות )) (32/64-bitלמעט  RT OSלמחשבי לוח( Windows 8/8.1 ,כל המהדורות )) (32/64-bitלמעט RT OS
למחשבי לוח( Windows 7 ,כל המהדורות ) Windows Vista ,(32/64-bitכל המהדורות ) Professional ,Premium ,Home Basic) (32-bitוכו'(; מערכות הפעלה של  Windowsהתואמות למנהל התקן
ההדפסה האוניברסלי )מ HP.com): Windows 10-כל המהדורות )) (32/64-bitלמעט  RT OSלמחשבי לוח( Windows 8/8.1 ,כל המהדורות )) (32/64-bitלמעט  RT OSלמחשבי לוח( Windows 7 ,כל
המהדורות ) Windows Vista ,(32/64-bitכל המהדורות ) Professional ,Premium ,Home Basic) (32/64-bitוכו'(; מערכת ההפעלה ) Macמנהלי התקן הדפסה של  HPזמינים מ HP.com-ומApple-
 ;OS X 10.10 Yosemite ,OS X 10.9 Mavericks ,OS X 10.8 Mountain Lion ,Store): OS X 10.7 Lionמערכות הפעלה להתקנים ניידים )מנהלי התקן בתוך מערכת ההפעלה(,Android ,iOS :
 ;Windows 8/8.1/10 RTמערכת ההפעלה  HPLIP) Linuxבתוך מערכת ההפעלה(,(5.0 ,3.0) Boss ,(17 ,16 ,15 ,14 ,13) Linux Mint ,(20 ,19 ,18 ,17) Fedora ,(13.1 ,12.3 ,12.2) SUSE Linux :
 ;(x, 7.x.6.0) Debian ,(14.10 ,14.04 ,13.10 ,13.04 ,12.10 ,12.04 ,11.10 ,10.04) Ubuntuמערכות הפעלה אחרותUNIX :

דרישות מערכת מינימליות

 Windows: Windows 10כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט  RT OSלמחשבי לוח( Windows 8/8.1 ,כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט  RT OSלמחשבי לוח( Windows 7 ,כל מהדורות 32-bit
ו Windows Vista ,64-bit-כל מהדורות  Professional ,Premium ,Home Basic) 32-bitוכו'(; מערכות הפעלה של  Windowsהתואמות למנהל התקן ההדפסה האוניברסלי )מHP.com): Windows 10-
כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט  RT OSלמחשבי לוח( Windows 8/8.1 ,כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט  RT OSלמחשבי לוח( Windows 7 ,כל מהדורות  32-bitו Windows Vista ,64-bit-כל
מהדורות  32-bitו Professional ,Premium ,Home Basic) 64-bit-וכו'(; מערכות הפעלה להתקנים ניידים )מנהלי התקן בתוך מערכת ההפעלה( ;Windows 8/8.1/10 RT ,Android :מערכת ההפעלה
 HPLIP) Linuxבתוך מערכת ההפעלה(12.10, ,12.04 ,11.10 ,10.04) Ubuntu ,(5.0 ,3.0) Boss ,(17 ,16 ,15 ,14 ,13) Linux Mint ,(20 ,19 ,18 ,17) Fedora ,(13.1 ,12.3 ,12.2) SUSE Linux :
 ;(x, 7.x.6.0) Debian ,(14.10 ,14.04 ,13.10 ,13.04מערכות הפעלה אחרות ;UNIX :כונן  DVD ,CD-ROMאו חיבור לאינטרנט;  ,USBחיבור רשת או חיבור אלחוטי ייעודי; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח
 ;200 MBחומרה תואמת למערכת ההפעלה )לקבלת דרישות החומרה של מערכת ההפעלה ,בקר ב(http://www.microsoft.com-
 ;OS X 10.10 Yosemite; USB ,OS X 10.9 Mavericks ,OS X 10.8 Mountain Lion ,Mac: Mac OS X 10.7 Lionשטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ;1 GBחומרה תואמת למערכת ההפעלה )לקבלת דרישות
החומרה של מערכת ההפעלה ,בקר ב(http://www.apple.com-

ניהול אבטחה

ניהול זהויות :אימות  ,Kerberosאימות  ,LDAPקודי  PINשל  1,000משתמשים ,פתרונות אימות מתקדמים אופציונליים של  HPושל צד שלישי )כגון קורא תגים(; רשת/IPsec :חומת אש עם אישור ,מפתח
משותף מראש ואימות  ,Kerberosתמיכה ביישום  Plug-inלהגדרת התצורה של  ,WJA-10 IPsecאימות  ,HTTPS ,SNMPv3 ,(EAP-TLS ,EAP-PEAP) 802.1Xאישורים ,רשימת בקרת גישה; נתונים:
הצפנת אחסון PDF ,ודואר אלקטרוני מוצפן )משתמש בספריות מוצפנות מאומתות בתקן  FIPS 140של  ,(Microsoftמחיקה מאובטחת ,(HTTPS) SSL/TLS ,אישורים מוצפנים; התקן :חריץ למנעול
אבטחה ,השבתת יציאת  ,USBכיס שילוב חומרה עבור פתרונות אבטחה; ניהול אבטחה :תואם למרכז אבטחת ההדמיה וההדפסה של HP

תוכנות כלולות

מערכת ההפעלה  :Windowsכלי התקנה/הסרת התקנה של ,HPמנהל מדפסת  ,HP Update ,(DXP) HP Device Experience ,HP PCL 6סיוע ברישום מוצרים ,סיוע בשירותי אינטרנט של HP) HP
 ,(Connectedמדריכי משתמש מקוונים; מערכת ההפעלה  :Macמסך הפתיחה )מנתב משתמשים ל HP.com-או ל OS App Source-עבור תוכנת ) Setup Scan To Folder and Email ,(LaserJetהגדרת
סריקה לתיקיה ולדואר אלקטרוני(

ניהול מדפסות

ערכת משאבים למנהל המדפסת )תוכנית שירות לתצורת מנהל התקן ,תוכנית שירות לפריסת מנהל התקן ,מנהל מערכת להדפסה מנוהלת(; תוכנת  ;HP Web JetAdminתוכנת  ;HP Proxy Agentמרכז
אבטחת ההדמיה וההדפסה של  ;HPתוכנית שירות (Mac) HP Utility

ממדי המדפסת )ר  xע  xג(

מזערי 399 x 537 x 425 :מ"מ
מרבי 574 x 840 x 425 :מ"מ

מזערי 521 x 537 x 425 :מ"מ
מרבי 695 x 840 x 425 :מ"מ

משקל המדפסת1

 25.9ק"ג

 32.5ק"ג

ממדי האריזה )ר  xע  xג(
משקל חבילה

 589 x 499 x 627מ"מ
 29.3ק"ג

 750 x 499 x 589מ"מ
 38.4ק"ג

סביבת הפעלה

טמפרטורה 15 :עד  ,32ºCלחות 10% :עד  80%לחות יחסית

אקוסטיקה4

פליטות הספק אקוסטיות ;7.1 B(A) :פליטות לחץ אקוסטיות56 dB(A) :

אישורים

 EMC Directive 2004/108/EC ,GB9254-2008 ,EN 55024:2010 ,EN 61000-3-3:2008 ,EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ,CISPR 22:2008 EN 55022:2010 Class Aעם סימון
) CEאירופה( ,אישורי  EMCאחרים בהתאם לנדרש במדינה/אזור
בעל אישור ®EPEAT® Silver ;CECP ;Blue Angel ;Energy Star

אחסון

חשמל2

תכולת האריזה
אחריות

טמפרטורה -30º :עד  ,60ºCלחות 10% :עד  90%לחות יחסית

דרישות :מתח כניסה 220 :עד  240וולט  50/60 ,(+/- 10%) ACהרץ ) +/- 3הרץ(
צריכה 870 :וואט )הדפסה( 3.7 ,וואט )שינה(
סוג אספקת המתח :ספק מתח מובנה

מדפסת  ;HP LaserJet Enterprise M606dnמחסנית טונר שחור  HP LaserJetמותקנת
מראש; יחידה להדפסה דו-צדדית של  HPמותקנת מראש; מדריך התקנה ,עלון תמיכה; תוכנות
ותיעוד של המדפסת על-גבי תקליטור; כבל מתח
אחריות לשנה אחת ,באתר הלקוח

מדפסת  ;HP LaserJet Enterprise M606xמחסנית טונר שחור  HP LaserJetמותקנת מראש;
יחידה להדפסה דו-צדדית של  HPמותקנת מראש; מדריך התקנה ,עלון תמיכה; תוכנות ותיעוד
של המדפסת על-גבי תקליטור; כבל מתח

הערות שוליים

1לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של התקן נייד ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר' .ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה .הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות  2.4 GHzבלבד .הדפסה מרחוק מחייבת חיבור
אינטרנט למדפסת  HPבעלת חיבור לאינטרנט .ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון  .HP ePrintשימוש בפס רחב אלחוטי דורש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור
שלך .בקר בכתובת  http://www.hp.com/go/mobileprintingלקבלת פרטים נוספים .מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי2 ;.קיבולת הזנה של  3,600גיליונות מחייבת רכישת אביזרים נוספים3 ;.יש לרכוש בנפרד אביזרים
אופציונליים לטיפול בנייר4 ;.יש לרכוש בנפרד את המחסנית האופציונלית המקורית בעלת התפוקה הגבוהה של HP LaserJet.; 5הדפסת 'אלחוט ישיר' כלולה כסטנדרט בהתקן  HP LaserJet Enterprise M606xבלבד .לפני ההדפסה ,יש לחבר את ההתקן
הנייד ישירות לרשת ה Wi-Fi-של מדפסת משולבת ) (MFPאו מדפסת התומכות ב'אלחוט ישיר' .בהתאם לדגם ההתקן הנייד ,ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן .ביצועי האלחוט של המדפסת המשולבת או המדפסת תלויים בסביבה הפיזית
ובמרחק מנקודת הגישה .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6יכולת 'הדפסה בנגיעה' כלולה כסטנדרט ב HP LaserJet Enterprise M606x-בלבד .התקן נייד חייב לתמוך בהדפסה המותאמת לשימוש
ב .NFC-לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7קישוריות אינטרנט אלחוטית מחייבת רכישת אביזר אופציונלי עבור  .M606dnביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה .הפעלות אלחוטיות
תואמות לנתבי  2.4 GHzבלבד8 ;.פתרונות מסוימים מחייבים הורדה או רכישה נוספת .למד עוד בכתובת  .http://www.hp.com/go/printingsolutionsכונן הדיסק הקשיח ) (HDDהמוצפן מחייב רכישה נוספת9 ;.יישום  Plug-inשל התקן אוניברסלי
מסופק על-ידי  HP Web Jetadmin 10.3 SR4ואילך HP Web Jetadmin .מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת 10 ;.http://www.hp.com/go/webjetadminיש להפעיל עזרה מקוונת במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית .ההתקן הנייד זקוק לחיבור
לאינטרנט כדי לגשת לשירותים מקוונים[11] ;.היכולות של טכנולוגיית ההפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של  HPתלויות במדפסת ובהגדרות12 ;.מבוסס על בדיקות של  HPבאמצעות שיטת  (TEC) Typical Electricity Consumptionשל תוכנית ENERGY
® STARאו כפי שדווח ב energystar.gov-לעומת מדפסות לייזר שחור-לבן חד-תכליתיות מתחרות עם מהירויות הדפסה בין  56ל -70עמודים לדקה ) (ppmנכון לנובמבר  .2014התוצאות בפועל עשויות להשתנות

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

1עם מחסניות; 2דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת .אין להמיר את מתח ההפעלה .פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר3 ;.ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל ISO/IEC 19752-והדפסה רציפה .התפוקות
בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת [http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [4הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות .לקבלת מידע עדכני ,בקר בכתובת
 .http://www.hp.com/supportהתצורה שנבדקה ,M604dn :הדפסה חד-צדדית ,נייר בגודל  A4בממוצע של  50עמודים לדקה[5] ;.נמדד באמצעות תקן  ,ISO/IEC 24734לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה .לקבלת מידע נוסף ,בקר
בכתובת  .http://www.hp.com/go/printerclaimsהמהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת ,ליישום התוכנה ,למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך6 ;.נמדד באמצעות תקן  .ISO/IEC 17629לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
 .http://www.hp.com/go/printerclaimsהמהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת ,ליישום התוכנה ,למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך7 ;.מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה .ערך זה מספק השוואה של
עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של  HP LaserJetאו  ,HP Color LaserJetומאפשר פריסה נאותה של מדפסות ומדפסות רב-תכליתיות כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת HP[8] ;.ממליצה שמספר
העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים ,בהתבסס על גורמים שונים ,לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת HP SureSupply[9] ;.מתריע כאשר מחסנית
ההדפסה עומדת להתרוקן ומסייע לך לבצע רכישה באופן מקוון או באופן מקומי באמצעות משווק של  HPאו משווק משתתף .זמין עם חומרים מתכלים מקוריים של  HPבלבד .דרושה גישה לאינטרנט .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
10 ;.http://www.hp.com/go/SureSupplyלא כל מערכות ההפעלה התואמות נתמכות עם תוכנה באריזה .תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור  Windows 7ואילך .מערכות הפעלה ישנות של  Vista ,XP) Windowsושרתים מקבילים( מקבלות רק מנהלי
התקן של הדפסה וסריקה .מערכת ההפעלה  Windows RTלמחשבי לוח ) 32-bitו (64-bit-משתמשת במנהל הדפסה פשוט יותר של  HPהמובנה במערכת ההפעלה  .RTרכיבי  modelscriptשל  UNIXזמינים בכתובת ) http://www.hp.comרכיבי
 modelscriptהם מנהלי מדפסת למערכות הפעלה של  .(UNIXמערכות  Linuxמשתמשות בתוכנת  HPLIPבתוך מערכת ההפעלה.
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