גיליון נתונים

HP Color LaserJet Pro M252
series

שפר את ההדפסה העסקית שלך – כל האפשרויות נמצאות בהישג ידך
מדפסת קומפקטית זו ,בשילוב עם הטונר
המקורי של  HPעם ,JetIntelligence
מסייעת לך לענות על צורכי העסק שלך –
ומוכנה לעבודה יחד איתך.

בצע משימות רבות יותר מבלי לבזבז זמן נוסף.
● צור מסמכי צבע באיכות מקצועית האץ את ביצוע המשימות באמצעות הדפסה אוטומטית דו-צדדית
מהירה1.
נקודות חשובות

● עד  18עמודים לדקה בשחור ובצבע בגודל A4

● פלט עמוד ראשון ממצב 'כיבוי אוטומטי'13> :
שניות בשחור 14 ,שניות בצבע
● אתרנט ,אלחוט )(M252dw

● הדפסה דו-צדדית אוטומטית )(M252dw

● מסך מגע צבעוני בגודל  7.6ס"מ עם יישומים
)(M252dw

● > 1וואט עם הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי
והתעוררות ב(Wake-On-Lan) LAN-

● ,Google Cloud Print ,AirPrint ,HP ePrint
 ,(M252dw) NFC/Wi-Fi Directמאושר על-ידי
 ,Mopriaיישומים להתקנים ניידים
● יציאת  USBלהדפסה מההתקן )(M252dw

● באפשרותך לגשת ליישומים עסקיים מובנים וחסכוניים בזמן – באמצעות הקשה והחלקת אצבע על-גבי
מסך המגע בגודל  7.6ס"מ2,3.
● הדפסה במהירות של עד  18עמודים לדקה – מדפסת זו יוצאת ממצב שינה ומדפיסה במהירות רבה יותר
מכל מדפסת אחרת מסוגה4.
● הדפס מסמכי  Microsoft® Wordו PowerPoint®-בקלות – ישירות מכונן ה USB-שלך.

5

סמוך על אפשרויות הדפסה ניידות פשוטות.

● הדפס בנגיעה אחת בלבד בהתקן הנייד שברשותך התומך ב – NFC-ללא צורך בחיבור רשת.

6

● באפשרותך לסמוך על הדפסת 'אלחוט ישיר' במשרד – מהתקנים ניידים – מבלי לגשת לרשת של החברה.

7

● הדפס בקלות ממגוון של טלפונים חכמים ומחשבי לוח – לרוב לא נדרשים התקנה או יישומים נוספים.

8

קבל יותר עמודים ,ביצועים והגנה.

● קבל עמודים רבים יותר מאי פעם באמצעות מחסניות טונר צבעוני מקוריות של  HPבעלות תפוקה גבוהה
עם 9.HP JetIntelligence
● באפשרותך לסמוך על איכות מקצועית במהירויות גבוהות – הטונר המרשים והעוצמתי פועל בצורה
מיטבית עם מדפסת  HPשברשותך.
● קבל את האיכות האותנטית של  HPשעבורה שילמת באמצעות טכנולוגיה למניעת הונאה.

● הדפס באופן מיידי עם מחסניות טונר מותקנות מראש .החלף אותן במחסניות אופציונליות בעלות
תפוקה גבוהה10.
התמודד עם אתגרי  ITיומיומיים.
● הגן על נתונים ונהל בקלות התקנים עם ערכת מאפייני אבטחה וניהול חיוניים.

● באפשרותך לגשת למשאבים ,להדפיס ולשתף אותם בקלות בעזרת  Ethernetועבודה ברשת אלחוטית.

7,11

● הגבר את האבטחה ,קבל שליטה והימנע מהוצאות נוספות עם .HP JetAdvantage Private Print

12

מבט כללי על המוצר
:HP Color LaserJet Pro M252 series
.1מסך מגע צבעוני אינטואיטיבי בגודל  7.6ס"מ ) 3אינץ'( )בעל יכולת הטייה
למעלה(
.2סל פלט ל 100-גיליונות
.3יציאת  USBנגישה
.4יכולת מובנית של 'הדפסה בנגיעה' עם אלחוט ישיר'NFC/
.5גישה למחסניות טונר באמצעות דלת קדמית
.6מאריך לסל פלט
.7חריץ הזנה מועדף לגיליונות יחידים
.8מגש הזנה ראשי  2ל -150גיליונות
.9לחצן הפעלה/כיבוי
.10דלת אחורית )מספקת גישה לנתיב הדפסה(
.11יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0
.12יציאת רשת Fast Ethernet
.13הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית
.14עבודה ברשת אלחוטית מובנית
.15מעבד  ,800 MHzזיכרון  RAMבנפח 256 MB

סקירה מהירה של סדרה

דגם

מק"ט

מהירות הדפסה )בשחור ובצבע(
לוח בקרה
זיכרון

יציאת  USBנגישה

HP Color LaserJet Pro M252n
B4A21A

עד  18עמודים לדקהA4 ,

B4A22A

עד  18עמודים לדקהA4 ,

לוח בקרה מואר מאחור של  2שורות

מסך מגע צבעוני בגודל  7.6ס"מ ) 3אינץ'( עם יישומים עסקיים

לא זמין

כן

128 MB

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

לא זמין

יכולת הדפסה ניידת

 ,Apple AirPrint ,HP ePrintמאושר על-ידי Mopria

עבודה ברשת

HP Color LaserJet Pro M252dw

יציאת Fast Ethernet

256 MB
כן

יציאת  ,Fast Ethernetרשת אלחוטית 802.11b/g/n

'הדפסה בנגיעה' באמצעות  ,NFCהדפסת 'אלחוט ישיר',HP ePrint ,
 ,Apple AirPrintמאושר על-ידי Mopria

אביזרים ,חומרים מתכלים ותמיכה
חומרים מתכלים

 CF400Aמחסנית טונר מקורית בשחור  HP 201Aלמדפסות  LaserJet 1,500עמודים

 CF400Xמחסנית טונר מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה  HP 201Xלמדפסות  LaserJet 2,800עמודים
 CF401Aמחסנית טונר מקורית בציאן  HP 201Aלמדפסות  1,400 LaserJetעמודים

 CF401Xמחסנית טונר מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה  HP 201Xלמדפסות  LaserJet 2,300עמודים
 CF402Aמחסנית טונר מקורית בצהוב  HP 201Aלמדפסות  LaserJet 1,400עמודים

 CF402Xמחסנית טונר מקורית בצהוב בעלת תפוקה גבוהה  HP 201Xלמדפסות  LaserJet 2,300עמודים
 CF403Aמחסנית טונר מקורית במגנטה  HP 201Aלמדפסות  1,400 LaserJetעמודים
שירות ותמיכה

 CF403Xמחסנית טונר מקורית במגנטה בעלת תפוקה גבוהה  HP 201Xלמדפסות  LaserJet 2,300עמודים

 UM137Eחבילת  Care Packשל  HPל 3-שנים עם החלפה סטנדרטית עבור מדפסות LaserJet
 UM133Eחבילת  Care Packשל  HPל 3-שנים עם החלפה ביום העבודה הבא עבור מדפסות  LaserJetבצבע
) :UM137Eכל המדינות/אזורים באירופה ,המזרח התיכון ואפריקה :UM133E ,אוסטריה ,המדינות הבלטיות ,בלגיה ,דנמרק ,פינלנד ,צרפת ,גרמניה ,אירלנד ,איטליה ,הולנד ,נורבגיה,
פורטוגל ,ספרד ,שבדיה ,שווייץ ,בריטניה ,הרפובליקה הצ'כית ,יוון ,הונגריה ,פולין ,סלובקיה בלבד(

מפרט טכני
דגם

מק"ט

מהירות הדפסה5

HP Color LaserJet Pro M252n
B4A21A

עד  18עמודים לדקה שחור ) ;(A4עד  18עמודים לדקה צבע ) ;(A4עד  11תמונות לדקה דו-צדדי בצבע )(A4

זמן הדפסת עמוד ראשון6

בתוך  11.5שניות בלבד שחור ) ,A4מוכן(; בתוך  13שניות בלבד צבע ) ,A4מוכן(

טכנולוגיית הדפסה

לייזר

שפות הדפסה

 ,HP PCL 5c ,HP PCL 6אמולציית Native Office ,URF ,PDF ,PCLm ,HP Postscript Level 3

רזולוציית הדפסה
אזור הדפסה

HP Color LaserJet Pro M252dw
B4A22A

עד  600 x 600 dpiשחור; עד  600 x 600 dpiצבע; טכנולוגיות רזולוציית הדפסהImageRET 3600 :
שולי הדפסה :עליונים 4.3 :מ"מ; תחתונים 4.3 :מ"מ; שמאליים 4.3 :מ"מ; ימניים 4.3 :מ"מ; אזור הדפסה מרבי

מאפייני תוכנה חכמה למדפסת

 ,Apple AirPrint™, HP ePrintמאושר על-ידי  ,Mopriaטכנולוגיית  ,Instant-onטכנולוגיית הפעלה
אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP

מחזור הדפסה חודשי

עד  30,000עמודים ) ;(A4היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש 250 :עד 2,500

'הדפסה בנגיעה' ,הדפסת 'אלחוט ישיר'Apple ,HP ePrint ,HP JetAdvantage Private Print ,
™ ,AirPrintמאושר על-ידי  ,Mopriaטכנולוגיית  ,Instant-onטכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי
אוטומטי של HP

גופנים וצורות גופנים

ידנית )מסופקת תמיכה למנהל ההתקן(

אוטומטית )סטנדרט(

 84גופני  TrueTypeשניתן לשנות את גודלם .פתרונות גופנים נוספים זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts

הדפסה דו-צדדית

מהירות המעבד
קישוריות

הרשת מוכנה

סוגי חומרי הדפסה
גודל נייר

טיפול בנייר
קיבולת הזנה

 800מגה הרץ

סטנדרט :יציאת  ;Hi-Speed USB 2.0יציאת רשת  Fast Ethernet 10/100Base-TXמובנית
 Ethernetמובנה כסטנדרט

סטנדרט :יציאת  ;Hi-Speed USB 2.0רשת  802.11b/g/nאלחוטית; יציאת רשת Fast Ethernet
 10/100Base-TXמובנית;  USBמארח

 Ethernetבתקן  802.11 b/g/nמובנה כסטנדרט Wi-Fi .פועל כ) AP-עם  (Wi-Fi DirectוכSTA-

נייר )חוברת ,הזרקת דיו ,רגיל( ,נייר צילום )ללא שוליים ,HP Premium ,פנורמי ,עם לשונית( ,מעטפות ,מדבקות ,כרטיסים )ברכה ,כרטיסייה( ,שקפים

מידות מטריות מותאמות אישית 127 x 76.2 :עד  355.6 x 215.9מ"מ
מידות מטריות נתמכות 15 A4, A5, A6, B5, B6, 10 x :ס"מ ,גלויות ) ,(JISמעטפות )(DL, C5, B5

מידות מטריות מותאמות אישית 127 x 76.2 :עד  355.6 x 215.9מ"מ
מידות מטריות נתמכות 15 A4, A5, A6, B5, B6, 10 x :ס"מ ,גלויות ) ,(JISמעטפות )(DL, C5, B5

מגש  :1גיליון אחד של כל סוגי המדיה
מגש  :2עד  150גיליונות
סטנדרט/מרבי :עד  150גיליונות במגש 2

מגש  :1גיליון אחד של כל סוגי המדיה
מגש  :2עד  150גיליונות
סטנדרט/מרבי :עד  150גיליונות במגש 2

הזנה סטנדרטית :מגש הזנה ל 150-גיליונות ,מגש רב-תכליתי
פלט רגיל :סל פלט ל 100-גיליונות

הזנה סטנדרטית :מגש הזנה ל 150-גיליונות ,מגש רב-תכליתי
פלט רגיל :סל פלט ל 100-גיליונות

קיבולת פלט

סטנדרט :עד  100גיליונות; גובה ערימה של  10מ"מ; גובה ערימה של  10מ"מ שקפים
מרבי :עד  100גיליונות

תכולת האריזה

מדפסת  ;HP Color LaserJet Pro M252nמחסנית מקורית  HP 201Aבשחור למדפסות ) LaserJetתפוקה מדפסת  ;HP Color LaserJet Pro M252dwמחסנית מקורית  HP 201Aבשחור למדפסות ) LaserJetתפוקה
של כ -1,500עמודים( ומחסניות להדפסה בצבע לשימוש ראשוני עבור מדפסות  LaserJetשל ) HPתפוקה של של כ -1,500עמודים( ומחסניות להדפסה בצבע לשימוש ראשוני עבור מדפסות  LaserJetשל ) HPתפוקה של
כ -700עמודים בצבעים מורכבים ) ;((C/Y/Mמדריך התקנה; תוכנות ותיעוד של המדפסת על-גבי תקליטור; כבל כ -700עמודים בצבעים מורכבים ) ;((C/Y/Mמדריך התקנה; תוכנות ותיעוד של המדפסת על-גבי תקליטור; כבל
מתח; כבל USB
מתח

משקל נייר

פרוטוקולי רשת נתמכים
מערכות הפעלה תואמות10

סטנדרט :עד  100גיליונות; גובה ערימה של  10מ"מ; גובה ערימה של  10מ"מ שקפים
מרבי :עד  100גיליונות

 52עד  163ג'/מ"ר )ללא ציפוי/מט ,מומלץ( ,גלויות של עד  175ג'/מ"ר ,נייר מט של  HPשל  200ג'/מ"ר;  60עד  163ג'/מ"ר )מצופה/מבריק ,מומלץ( ,גלויות של עד  175ג'/מ"ר ,נייר מבריק של  HPשל  220ג'/מ"ר

 ;IPv6 ,IPv4 ,TCP/IPהדפסה) LPD ,TCP-IP port 9100 Direct Mode :תמיכה בתור  Rawבלבד( ,הדפסה עם שירותי אינטרנט; גילוי ;Web Services Discovery ,Bonjour ,SLP :הגדרת ,AutoIP ,DHCP ,BootP) IPv4 :IP
IPv6 ,(Manual

 Windows: Windows 8.1גרסת  Windows 8 Basic ,64-bitגרסאות  32-bitו Windows 8 Pro ,64-bit-גרסאות  32-bitו Windows 8 Enterprise ,64-bit-גרסאות  32-bitוWindows 8 Enterprise N ,64-bit-
גרסאות  32-bitו) Windows 7 ,64-bit-כולל מהדורת  Starterשל  32-bitו) Windows Vista ,(64-bit-כולל מהדורת  Starterשל  Windows Vista ,(32-bitגרסת OS X 10.8 Mountain ,Mac: OS X 10.7 Lion ;64-bit
 ;OS X 10.9 Mavericks ,Lionמערכות הפעלה להתקנים ניידים ;Windows 8 RT ,Android ,iOS :אחר) (5.0.3 ,5.0.2 ,5.0.1 ,5.0) Debian :נתמך על-ידי תוכנת התקנה אוטומטית(11, ,11.0 ,10.0 ,10 ,9.0 ,9) Fedora ,
 HPUX 11 ,(12.0 ,12ו) Red Hat Enterprise Linux 5.0 ,(9.5 ,9.4) Linux ,Solaris 8/9-נתמך עם חבילה מובנית מראש(9.04, ,8.10 ,8.04.2 ,8.04.1 ,8.04) Ubuntu ,(11.2 ,11.1 ,11 ,11.0 ,10.3) SUSE Linux ,
(10.04 ,9.10

דגם

מק"ט

HP Color LaserJet Pro M252n
B4A21A

HP Color LaserJet Pro M252dw
B4A22A

מערכות הפעלה תואמות של רשתות

 Windows Server 2012 R2גרסת  64-bitבלבד Windows Server 2012 Cluster Support ,גרסת  64-bitבלבד Windows Server 2012 ,גרסת  64-bitבלבד Windows Server 2008 ,מהדורות / Standard
 Enterpriseשל  Windows Server 2008 SP2 ,32-bitגרסאות  32-bitו Windows Server 2008 ,64-bit-שירותי  Terminal Servicesגרסאות  32-bitו Windows Server 2008 R2 ,64-bit-מהדורות / Standard
 Enterpriseשל  64-bitבלבד Windows Server 2008 R2 SP1 ,גרסת  64-bitבלבד Windows Server 2008 ,מהדורת  Enterpriseשל  Windows Server 2003 ,64-bitמהדורת  Standardגרסאות  32-bitו,64-bit-
 Windows Server 2003 R2מהדורות  Standard / Enterpriseשל  32-bitו Windows Server 2003 ,64-bit-מהדורת  Enterpriseשל  32-bitוCluster Support - Windows Server 2003/2008 R2 ,64-bit-
גרסאות  32-bitו Cluster Support - Windows Server 2003/2008 ,64-bit-גרסאות  32-bitו ;64-bit-מהדורת מאפיינים  2 ,1ו -3של  32-bit) Citrix MetaFrame XP Presentation ServerוCitrix , (64-bit-
Citrix MS Windows Server 2003 Terminal ,Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services ,Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services ,MetaFrame® Presentation Server 3.0
 32-bit) Servicesו 32-bit) Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services ,Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services ,(64-bit-וCitrix ,Citrix Presentation Server 4.0 ,(64-bit-
 32-bit) Presentation Server 4.0ו ,Citrix XenApp 5.0 ,Citrix XenApp 5.0 ,Citrix Presentation ServerTM 4.5 ,Citrix Presentation Server 4.5 ,(64-bit-חבילת מאפיינים  2ו -3של 32-bit) Citrix XenApp 5.0
ו ,(64-bit-חבילת מאפיינים  2ו -3של  32-bit) Citrix XenApp 5.0ו 32-bit) Citrix XenDesktop 5.6 ,Citrix XenApp 6.5 ,Citrix XenApp 6.0 ,(64-bit-ו ,HP-UX 10.20 ,(64-bit-גרסאות IBM AIX 3.2.5 ;11.i ,11.x
ואילך;  Linux Red Hat 7.xואילך Linux SuSe 8.x ,ואילך;  SP8 Novell NetWare 6.5לפחות לגרסה מלאה של  (SP8) Novell NetWare 6.5 ,Vistaלפחות לגרסה מלאה של SP8 Novell NetWare 6.5 ,Windows 7
לפחות לגרסה מלאה של  SP7) XPאם ל XP-בלבד( v5.4 Novell iPrint Client ,עבור  x86) Vistaו v5.4 x64), Novell iPrint Client-עבור  x86) Windows 7ו x64), Novell iPrint Client v5.4-עבור x86)Windows XP
ו Solaris 2.5 ;(Linux) x64), Novell Open Enterprise Server 2-ואילך )מערכות  SPARCבלבד(

דרישות מערכת מינימליות

 Windows: Windows: Windows 8.1גרסת  Windows 8 Enterprise ,64-bitגרסאות  32-bitו Windows 8 Enterprise N ,64-bit-גרסאות  32-bitו Windows 8 Pro ,-64-bitגרסאות  32-bitוWindows 8 ,64 bit-
 Basicגרסאות  32-bitו) Windows 7 ,64-bit-כולל מהדורת  Starterשל  32-bitו) Windows Vista ,(-64-bitכולל מהדורת  Starterשל  Windows Vista ,(32-bitגרסת  ;64-bitמערכות הפעלה להתקנים ניידים:
 ;Windows 8 RT ,Androidאחר) (5.0.3 ,5.0.2 ,5.0.1 ,5.0) Debian :נתמך על-ידי תוכנת התקנה אוטומטית( HPUX 11 ,(12.0 ,12 ,11 ,11.0 ,10.0 ,10 ,9.0 ,9) Fedora ,וRed Hat ,(9.5 ,9.4) Linux ,Solaris 8/9-
) Enterprise Linux 5.0נתמך עם חבילה מובנית מראש( ;(10.04 ,9.10 ,9.04 ,8.10 ,8.04.2 ,8.04.1 ,8.04) Ubuntu ,(11.2 ,11.1 ,11 ,11.0 ,10.3) SUSE Linux ,כונן  DVD ,CD-ROMאו חיבור לאינטרנט; חיבור USB
או רשת/אלחוט ייעודי; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  ;200 MBחומרה תואמת )לקבלת דרישות החומרה של מערכת ההפעלה ,בקר ב(http://www.microsoft.com-
 ;OS X 10.9 Mavericks ,OS X 10.8 Mountain Lion ,Mac: Mac OS X 10.7 Lionנייד ;iOS :אינטרנט; חיבור  USBאו רשת/אלחוט ייעודי; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 1 GB

ניהול אבטחה

שרת אינטרנט משובץ :הגנה באמצעות סיסמה ,גלישה מאובטחת דרך  ;SSL/TLSרשת :הפעלה/השבתה של מאפיינים ויציאות רשת ,שינוי סיסמה של קהילת  HTTPS :SNMPv1; HP ePrintעם אימות אישורים ,אימות
 ,HTTP Basic Accessאימות  ;SASLאישור ואימות  ;LDAPחומת אש וACL; SNMPv3-

יכולת הדפסה ניידת

 ,Apple AirPrint™ ,HP ePrintמאושר על-ידי  ,Mopriaיישומים להתקנים ניידים

 ,HP ePrintהדפסת 'אלחוט ישיר' ,Apple AirPrint™ ,מאושר על-ידי  ,Mopriaיישומים להתקנים ניידים

תוכנות כלולות

 :Windowsתוכנית של  HPלהתקנה/הסרת ההתקנה של תוכנות ,מנהל התקן מדפסת  ,HP Update ,(DXP) HP Device Experience ,HP PCL 6סיוע ברישום מוצרים ,סיוע בשירותי אינטרנט של ,(HP Connected) HP
מדריכים מקוונים למשתמש ,HP Device Toolbox ,מחקר לשיפור מוצרים של  :Mac ;HPמסך ) Welcomeברוך הבא( )מנתב משתמשים ל ,HP.com-או ל OS App Source-עבור תוכנת (LaserJet

ניהול מדפסות

ערכת משאבים למנהל מערכת של 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 Device Toolbox) HP Utility

ממדי המדפסת )ר  xע  xג(

מזערי 236.2 x 384 x 392 :מ"מ
מרבי 236.2 x 849 x 392 :מ"מ

מזערי 236.2 x 412 x 392 :מ"מ
מרבי 285 x 1,002 x 392 :מ"מ

משקל המדפסת

 11.4ק"ג

 12.2ק"ג

ממדי האריזה )ר  xע  xג(
משקל חבילה

 464 x 298 x 498מ"מ
 15.7ק"ג

 510 x 298 x 498מ"מ
 16.7ק"ג

סביבת הפעלה

טמפרטורה 15 :עד  30°צלזיוס; לחות 10% :עד  80%לחות יחסית

אקוסטיקה4

פליטות הספק אקוסטיות ;6.2 B(A) :פליטות הספק אקוסטיות )מוכן( :בלתי נשמע; פליטות הספק אקוסטיות )בהעתקה פעילה( :פליטות הספק אקוסטיות )בסריקה פעילה( :פליטות לחץ אקוסטיות48 dB(A) :פליטות לחץ
אקוסטיות למשקיף מהצד )פעיל ,הדפסה( ;48 dB(A) :פליטות לחץ אקוסטיות למשקיף מהצד )בהעתקה פעילה( :פליטות לחץ אקוסטיות למשקיף מהצד )בסריקה פעילה(

אחסון

חשמל

טמפרטורה -20 :עד  40°צלזיוס; לחות 0% :עד  95%לחות יחסית

דרישות :מתח כניסה 220 :עד  240וולט  50 ,(+/- 10%) ACהרץ ) +/- 3הרץ(
צריכה 375 :וואט )הדפסה פעילה( 8.7 ,וואט )מוכן( 1.7 ,וואט )שינה( 0.1 ,וואט )כיבוי אוטומטי(,
 0.1וואט )כבוי(
סוג אספקת המתח :ספק מתח מובנה
צריכת חשמל אופיינית ) 0.84 :(TECקילו וואט/שבוע

צריכה 375 :וואט )הדפסה פעילה( 8.7 ,וואט )מוכן( 1.7 ,וואט )שינה( 0.1 ,וואט )כיבוי אוטומטי(,
 0.1וואט )כבוי(

טכנולוגיה מובילה לחיסכון בחשמל

טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של  ;HPטכנולוגיית Instant-on

אישורים

EN 55024:2010 ,EN 61000-3-3:2008 ,EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ,CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Class B
בעל אישור ® ;ENERGY STARתקן  Blue Angelשל בריטניה; תקן  Blue Angelשל גרמניה; EPEAT® Silver

צריכת חשמל אופיינית )(TEC

אחריות

 0.84קילו וואט/שבוע

אחריות מוגבלת למשך שנה אחת .אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר ,למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.

הערות שוליים

][1הדפסה דו-צדדית זמינה במדפסת  HP Color LaserJet Pro M252dwבלבד2 ;.מסך מגע זמין עבור  HP Color LaserJet Pro M252dwבלבד[3] ;.נדרשים נקודת גישה אלחוטית וחיבור אינטרנט עבור המדפסת .קבלת שירותים מותנית בהרשמה .זמינות
היישומים משתנה בהתאם למדינה/אזור ,לשפה ולהסכמים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת 4 ;.http://www.hpconnected.comההשוואה מבוססת על מפרטי היצרנים שפורסמו )נכון לנובמבר  (2014והיא כוללת מדפסות לייזר בצבע עם מהירויות הדפסה
של בין  11ל -20עמודים לדקה )ppm).; 5המאפיין זמין במדפסת  HP Color LaserJet Pro M252dwבלבד Windows .ו PowerPoint-הם סימנים מסחריים רשומים של קבוצת החברות  .Microsoftהמאפיין פועל עם  Microsoft WordוPowerPoint-
 2003ואילך .רק גופני השפה הלטינית נתמכים6 ;.המאפיין זמין במדפסת  HP Color LaserJet Pro M252dwבלבד .דורש התקן נייד תואם התומך בהדפסה באמצעות תקשורת שדה קרוב ) .(NFCלקבלת רשימה של התקנים ניידים התומכים בהדפסה
באמצעות  ,NFCבקר באתר 7 ;.http://www.hp.com/go/nfcprintingהמאפיין זמין במדפסת  HP Color LaserJet Pro M252dwבלבד .לפני ההדפסה ,יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת האלחוטית של המדפסת .בהתאם לדגם ההתקן הנייד ,ייתכן
כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן .ביצועי האלחוט של המדפסת תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה8 ;.לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של התקן נייד ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר' .הדפסה מרחוק מחייבת חיבור
אינטרנט למדפסת  HPבעלת חיבור לאינטרנט .לקבלת פרטים על אופן ההדפסה ,ולתשובה לשאלה אם נדרשת אפליקציה ,בקר באתר http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 9בהתבסס על תפוקות מחסנית  HP 131Aבהשוואה למחסניות טונר HP
 201Xמקוריות למדפסות  LaserJetשל  .HPלקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 10מחסניות טונר מקוריות  HP 201Xבעלות תפוקה גבוהה למדפסות  LaserJetאינן כלולות; יש לרכוש אותן בנפרד;.
][11ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה ועשויים להיות מוגבלים במהלך חיבורי  VPNפעילים12 ;.זמין במדינות נבחרות באירופה בלבד .המאפיין זמין ללא תשלום ,והוא דורש חיבור של המדפסת המשולבת לאינטרנט עם
'שירותי אינטרנט' מופעלים .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .http://www.hpjetadvantage.com

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

1מחסניות לשימוש ראשוני כלולות ,תפוקה של כ -1,500עמודים בשחור וכ -700עמודים בצבעים מורכבים )2 ;.(C/Y/Mדרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת .אין להמיר את מתח ההפעלה .פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל
את האחריות על המוצר3 ;.התפוקה הממוצעת המוצהרת של מחסנית חלופית  201Aבצבעים מורכבים ) (C/Y/Mהיא כ 1,400-עמודים והתפוקה הממוצעת בשחור היא כ 1,500-עמודים בהתבסס על  ISO/IEC 19798ועל הדפסה 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 :דגם בסיסי ,הדפסה חד-צדדית ,נייר בגודל  A4בממוצע של  18עמודים לדקה5 ;.נמדד באמצעות תקן  .ISO/IEC 24734לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .http://www.hp.com/go/printerclaims
המהירות 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 9HP SureSupply ;.מתריע כאשר מחסנית ההדפסה עומדת להתרוקן ומסייע לך לבצע רכישה באופן מקוון או באופן מקומי
באמצעות משווק של  HPאו משווק משתתף .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת  .http://www.hp.com/go/SureSupplyזמין עם חומרים מתכלים מקוריים של  HPבלבד .דרושה גישה לאינטרנט10 ;.עבור  Vista/Windows XPגרסאות  32-bitו,64-bit-
ועבור  Windows Server 2003גרסאות  32-bitו Windows Server 2008-גרסאות  32-bitו ,64-bit-מותקנים מנהל התקן המדפסת ומנהל התקן הסורק בלבד.

http://www.hp.com/il
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