Fişa de date

HP Color LaserJet Pro MFP
M277 series
Performanţe înalte. Dimensiuni reduse.
Niciodată nu v-aţi aşteptat la o
performanţă atât de mare de la un
echipament atât de mic. Acest MFP
complex şi cartuşele de toner
originale HP cu JetIntelligence se
combină pentru a vă oferi
instrumentele necesare pentru a duce
lucrul la bun sfârşit.
HP Color LaserJet Pro MFP
M277dw

Vizualizare panou control

Realizaţi mai multe, în acelaşi timp.
● Creaţi documente color de calitate profesională şi acceleraţi activităţile prin imprimări
faţă-verso extrem de rapide.1,2
Aspecte importante
● Imprimare/copiere/scanare/fax/Web/aplicaţii
● Până la 18 ppm alb-negru şi color A4
● Prima pagină evacuată: < 12 s alb-negru, 13 s
color
● Gigabit Ethernet, Wireless (M277dw)
● Imprimare faţă-verso automată (M277dw)

● Alegeţi echipamentul MFP care este cel mai mic din clasa sa şi imprimă din modul „repaus”
mai rapid decât dispozitivele comparabile.2
● Accesaţi aplicaţii care vă economisesc timpul, de la ecranul tactil de 7,6 cm şi scanaţi
direct către e-mail, foldere de reţea şi Cloud.3
● Imprimaţi simplu documente Microsoft® Word şi PowerPoint® – acum direct de pe
unitatea USB.4

● Ecran tactil color de 7,6 cm cu aplicaţii

Contaţi pe opţiunile simple de imprimare mobilă.

● <1 watt cu Auto-On/Off şi activare prin LAN

● Imprimaţi pe acest MFP doar atingându-l cu dispozitivul mobil echipat cu NFC – nu este
nevoie de reţea.5

● Scanare către e-mail, folder, Cloud; ADF de 50 de
coli

● Contaţi pe imprimarea Wireless Direct la birou – de la dispozitive mobile – fără a accesa
reţeaua companiei.6
● Imprimaţi simplu de la o varietate de smartphone-uri şi tablete – în general, fără
configurare sau aplicaţii necesare.7

Obţineţi mai multe pagini, performanţă şi protecţie.
● Obţineţi mai multe pagini ca oricând, utilizând cartuşe de toner color originale de
capacitate extinsă HP cu JetIntelligence.8
● Contează pe o calitate profesională la viteze înalte – tonerul HP ColorSphere 3
funcţionează mai bine cu imprimanta HP.
● Obţineţi calitatea HP autentică pentru care aţi plătit, cu tehnologia antifraudă.
● Imprimaţi imediat cu cartuşele de toner preinstalate. Înlocuiţi-le cu cartuşe de capacitate
extinsă opţionale.9

Rezolvaţi direct provocările IT zilnice.
● Protejaţi datele şi gestionaţi simplu dispozitivele, cu o suită de funcţii esenţiale de
securitate şi de gestionare.
● Accesaţi, imprimaţi şi partajaţi simplu resursele prin reţeaua Ethernet şi wireless.10
● Creşteţi securitatea, restabiliţi controlul şi evitaţi cheltuielile suplimentare cu HP
JetAdvantage Private Print.
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Prezentarea produsului
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw deţine:
1. Ecran tactil color intuitiv, de 7,6 cm, rabatabil, pentru vizualizare mai bună
2. Alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
3. Scanerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 216 x 356 mm
4. Sertar de ieşire de 100 coli
5. Antenă internă NFC (Near Field Communication)
6. Extensie sertar de ieşire
7. Buton de pornire/oprire
8. Imprimare automată faţă-verso încorporată
9. Port USB uşor accesibil pentru imprimare şi scanare fără computer
10. Uşă frontală de acces la cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence
11. Fantă alimentare prioritară pentru o coală
12. Tava 2 de intrare principală 150 coli
13. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
14. Port de reţea Fast Ethernet
15. Procesor de 800 MHz, 256 MB RAM
16. Reţea wireless încorporată
17. Port „intrare linie” fax
18. Port „ieşire linie” telefonică
19. Uşă posterioară (asigură acces pentru eliminarea blocajelor)

Scurtă descriere a seriilor

Model

HP Color LaserJet Pro MFP M277n

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw

B3Q10A

B3Q11A

Imprimare, copiere, scanare şi fax

Imprimare, copiere, scanare şi fax

Imprimare faţă-verso

Manual

Automat

Alimentator automat
de documente (ADF)
pentru 50 de coli

Da

Da

Ecran tactil color de
7,6 cm cu aplicaţii

Da

Da

.ppt, .doc, .pdf, .jpg

.ppt, .doc, .pdf, .jpg

număr produs
Funcţii

Formate de fişier
acceptate pentru
imprimare directă de la
USB
Lucru în reţea
Capabilitate de
imprimare mobilă

Fast Ethernet

Fast Ethernet, wireless 802.11b/g/n

HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria

„Atinge şi imprimă” NFC, imprimare Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint,
certificat Mopria

Accesorii, consumabile şi asistenţă
accesorii

UX453E Plan servicii HP cu Înlocuire standard pentru Imprimante MFP LaserJet color, 3 ani

Consumabile

CG964A Hârtie lucioasă laser HP Professional 120 g/mp - 250 coli/A4/210 x 297 mm
CHP370 Hârtie laser color HP 90 g/mp - 500 coli/A4/210 x 297 mm

service şi asistenţă

CG965A Hârtie lucioasă laser HP Professional 150 g/mp - 150 coli/A4/210 x 297 mm
CG966A Hârtie foto lucioasă laser HP Professional 200 g/mp - 100 coli/A4/210 x 297 mm
CHP340 Hârtie laser color HP 120 g/mp - 250 coli/A4/210 x 297 mm
Q6550A Hârtie laser foto mată HP Professional - 100 coli/A4/210 x 297 mm
CHP110 Hârtie HP Office - 500 coli/A4/210 x 297 mm
UX453E Plan servicii HP cu Înlocuire standard pentru Imprimante MFP LaserJet color, 3 ani
UX435E Plan servicii HP cu Înlocuire în Următoarea zi lucrătoare pentru Imprimante MFP LaserJet color, 3 ani
(UX453E: toate ţările din EMEA, UX435E: numai în Austria, ţările baltice, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia,
Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia)
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Specificaţii tehnice
Model

HP Color LaserJet Pro MFP M277n

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw

număr produs

B3Q10A

B3Q11A

Funcţii

Imprimare,copiere,scanare,fax

Imprimare,copiere,scanare,fax

Panou de control

Panou de control cu ecran tactil intuitiv cu afişaj grafic color de 7,6 cm; 3 butoane (Home, Ajutor, Înapoi)

Imprimare
Tehnologie de imprimare

Laser

Viteză de imprimare7

Alb-negru (A4, normal): Până la 18 ppm; Color (A4, normal): Până la 18 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 11 ipm

prima pagină imprimată8

alb-negru (A4, pregătit): În numai 11,5 s; color (A4, pregătit): În numai 13 s

Rezoluţie de imprimare

Alb-negru (optim): Maximum 600 dpi; Culoare (optim): Maximum 600 dpi; Tehnologie: HP ImageREt 3600

Ciclu lunar de
funcţionare

Până la 30.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 250-2.500

Limbaje de imprimantă
standard

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PCLm, PDF, URF

Fonturi şi seturi de
fonturi

84 de fonturi TrueType scalabile. Soluţii de fonturi suplimentare sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Zonă de imprimare

Marginile imprimării: Sus: 4,3 mm, Jos: 4,3 mm, Stânga: 4,3 mm, Dreapta: 4,3 mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 207,5 x 347,5 mm

Imprimare duplex

Manual

Copiere
Viteză de copiere9

Negru (A4): Până la 18 cpm; Color (A4): Până la 18 cpm

Specificaţii copiator

Nr. de copii; micşorare/mărire; mai luminos/mai întunecat; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaţionare; selectare tavă; faţă-verso; mod Ciornă; ajustare
imagine; setare ca valori implicite noi; restabilire valori implicite Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluţie copie: Până la 600 x 600 dpi;
Reducere/Mărire: 25 la 400%

Scanare
Viteză de scanare10

Normal (A4): Până la 21 ppm (monocrom), până la 14 ppm (color)

Format fişier scanat

PDF, PDF în care se pot face căutări, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Specificaţiile scanerului

Tip scaner: Suport plat, ADF Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Butoane pe panoul frontal pentru scanare, copiere,
e-mail, fax sau fişier; software HP Scan; aplicaţie utilizator prin TWAIN sau WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Scanare duplex cu alimentator automat de
documente: Nu; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: până la 300 x 300 dpi (color şi monocrom
din ADF); până la 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (suport plat)
Software de scanare HP, buton de scanare pe ecranul tactil pentru scanare către unitate flash USB (PDF şi JPEG), scanare către E-mail, scanare către folder,
alimentator automat de documente (ADF, 50 coli) pentru scanarea nesupravegheată a mai multor pagini, calibrare automată scanare, decupare şi îmbunătăţire
imagine
250-2.500

Funcţii avansate de
scanare
Volum de scanare lunar
recomandat12
Suprafaţă scanabilă
Niveluri de adâncimi de
biţi/tonuri de gri
transmitere digitală

Dimensiune minimă suport (suport plat): 54 x 70 mm Dimensiune maximă suport (suport plat): 216 x 297 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 102 x
152 mm; Dimensiune maximă suport (ADF): 216 x 356 mm
30 biţi / 256
Standard: Scanare către e-mail, către folder, către unitatea USB

Fax

Fax

Da, 33,6 kbps

Specificaţii fax

Rezoluţie fax: Standard: 203 x 96 dpi;
Excelent: 203 x 192 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi;
apelare rapidă: Până la 120 de numere;
Conformitate Telecom: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007;
Directiva R&TTE 99/05/EC - Uniunea Europeană; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Copiere de rezervă a memoriei permanente de fax, reducere fax automată,
Copiere de rezervă a memoriei permanente de fax, reducere fax automată,
reapelare automată, trimitere amânată, redirecţionare fax, interfaţă TAM, fax la reapelare automată, trimitere amânată, redirecţionare fax, interfaţă TAM, fax la
cerere, barieră faxuri nedorite, detectare semnal de apel distinct, asistent creare cerere, barieră faxuri nedorite, detectare semnal de apel distinct, asistent creare
copertă (numai software), blocare fax, coduri de facturare, salvare şi încărcare,
copertă (numai software), blocare fax, coduri de facturare, salvare şi încărcare,
primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare
primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare
800 MHz

Funcţii software
inteligente ale faxului

Viteză procesor

Da, 33,6 kbps

Conectivitate
Port USB 2.0 de mare viteză; port reţea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000
Base-TX; port USB
Nu

Port USB 2.0 de mare viteză; port reţea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000
Base-TX; port USB
Da, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporate

Capabilitate de
imprimare mobilă

HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; aplicaţii mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct;
aplicaţii mobile

Protocoale de reţea
acceptate
Capabilităţile reţelei

TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin servicii Web; descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii Web;
configuraţie IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată – local şi prin router, stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv1, SNMPv2,
SNMPv3, HTTP
Da, prin Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrat; auto-crossover Ethernet; autentificare prin 802.11x

Memorie

Standard: 256 MB; maxim : 256 MB

Standard
Wireless

manipulare suport
Numărul tăvilor pentru
hârtie

Standard: 2; maxim: 2

tipuri suport

Hârtie (corespondenţă, broşuri, color, lucioasă, grea, cu antet, uşoară, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), suporturi transparente, etichete,
plicuri, carton
Particularizate (metric): 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm
Acceptate (metric): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cărţi poştale (JIS), plicuri (DL, C5, B5)
ADF: A4, 101 x 152 – 216 x 355 mm

Dimensiune suport
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Model

HP Color LaserJet Pro MFP M277n

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw

număr produs

B3Q10A

B3Q11A

manipulare suport

Intrare standard: Tavă de intrare de 150 de coli, tavă multifuncţională
Ieşire standard: Tavă ieşire de 100 coli
ADF: Standard, 50 coli
Hârtie de 60-163 g/m², cărţi poştale până la 176 g/m², hârtie lucioasă până la 200 g/m²; ADF: Hârtie de 60-163 g/m², cărţi poştale până la 176 g/m², hârtie
lucioasă până la 200 g/m²
tava 1: Tavă multifuncţională (tava 1): 1 coală
tava 2: Intrare standard (tava 2): 150 coli
maxim: Până la 150 de coli în tava 2
ADF: Standard, 50 coli
Standard: Până la 100 de coli
Plicuri: Înălţime stivă de 10 mm
Suport transparent: Înălţime stivă de 10 mm
maxim: Până la 100 de coli
Windows: Windows 8.1 pe 64 biţi, Windows 8 Basic pe 32 biţi şi 64 biţi, Windows 8 Pro pe 32 biţi şi 64 biţi, Windows 8 Enterprise pe 32 biţi şi 64 biţi, Windows 8
Enterprise N pe 32 biţi şi 64 biţi, Windows 7 (inclusiv Starter Edition pe 32 biţi şi 64 biţi), Windows Vista (inclusiv Starter Edition 32 biţi), Windows Vista 64 biţi; Mac:
OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; sisteme de operare mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; altele: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3)
(acceptat de programul de instalare automată), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11,0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 şi Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0
(acceptat cu un pachet preîncorporat), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)
Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows Server 2008 R2 64 biţi (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows
Server 2008 32/64 biţi (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster
& Terminal Services); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (Universal Print Driver - UPD) sau driverele specifice pentru
produs de la HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 biţi Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2008/2008 R2 32/64 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 biţi (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (pe Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix
MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 şi 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 şi 3); Citrix (pe Windows
Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 şi 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (pe Windows Server 2012/2012
R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servere Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server
11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pentru Linux, NetWare 6.5/SP8; clienţi Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64 biţi) recomandat v5.86+,
8.1 recomandat v5.94+, Windows 7 (32/64 biţi) recomandat v5.82+, Windows Vista (32/64 biţi) recomandat v5.82+, Windows XP SP3 (numai pe 32 biţi)
recomandat v5.82+
Windows: Windows: Windows 8 Basic pe 32 biţi, Windows 8 Pro pe 32 biţi, Windows 8 Enterprise pe 32 biţi, Windows 8 Enterprise N pe 32 biţi, Windows 8 Basic pe
64 biţi, Windows 8 Pro pe 64 biţi, Windows 8 Enterprise pe 64 biţi, Windows 8 Enterprise N pe 64 biţi, Windows 8.1 pe 64 biţi, Windows 7 (inclusiv Starter Edition
32 biţi şi 64 biţi), Windows Vista (inclusiv Starter Edition 32 biţi); sisteme de operare mobile: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; altele: Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (acceptat de programul de instalare automată), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 şi Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat
Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet preîncorporat), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); unitate
CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; conexiune USB sau de reţea/wireless dedicată; 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; hardware compatibil (pentru
cerinţe de hardware pentru SO, vizitaţi http://www.microsoft.com);
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; mobil: iOS; Internet; conexiune USB sau de reţea/wireless dedicată; 1 GB de spaţiu
disponibil pe hard disk
Inbox CD (partiţia Windows): HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, DXP (experienţă dispozitiv), Ghidul utilizatorului, HP Send Fax, HP Device
Toolbox, driver de imprimare fax HP, expert configurare fax HP, studiu pentru îmbunătăţirea produsului HP, HP Scan, drivere de scanare HP TWAIN şi WIA, expert
configurare scanare către e-mail, expert configurare scanare către folder, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5
SP1 (instalat numai pentru sistemele de operare Windows mai vechi din care lipseşte); Inbox CD (partiţia Mac): ecran de întâmpinare (redirecţionează utilizatorii
către http://www.hp.com sau sursa de aplicaţii a SO pentru software HP LaserJet)
Server Web încorporat: protecţie prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS; reţea: activare/dezactivare porturi de reţea şi caracteristici, modificare a parolei
comunităţii SNMPv1 şi SNMPv2; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificarea accesului de bază HTTP; paravan de protecţie şi ACL; SNMPv3
Kit de resurse administrator imprimantă (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată); software HP Web
JetAdmin; software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox

greutate suport
Capacitate de intrare

Capacitate de ieşire

Sisteme de operare
compatibile

Sisteme de operare de
reţea compatibile

Cerinţe minime de
sistem

Software inclus

Gestiunea securităţii
Gestiunea imprimantei
Dimensiuni şi greutate
Dimensiuni imprimantă
(L x l x h)

Minim: 420 x 384 x 322 mm; maxim: 420 x 849 x 578 mm

Dimensiuni pachet (L x A
x î)

498 x 398 x 490 mm

Greutate imprimantă

15.3 kg

Greutate pachet

20,2 kg

Mediu de funcţionare

Temperatură: 15 - 30°C; Umiditate: 10 - 80% RH

Stocare

Temperatură: -20°C–40°C; Umiditate: 0 - 95% RH

Acustică6

Emisii de putere acustică: 6,3 B(A) (imprimare la 18 ppm) Emisii de presiune acustică: 50 dB (A)

putere

cerinţe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) consum: 365 waţi (imprimare/copiere), 10,5 waţi (pregătit), 2,7 waţi (repaus), 1,73 waţi
(repaus Blue Angel), 0,1 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,97 waţi (HP Auto-Off/Auto-On - activare prin LAN), 0,1 waţi (oprire manuală); Consum tipic de
energie (TEC): 1,026 kWh/săptămână, 0,843 kWh/săptămână (Blue Angel TEC); tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată
Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on

Tehnologie cu
caracteristici de
economisire a energiei
certificări

CISPR 22:2008 Clasa B, EN 55022:2010 Clasa B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Ce se găseşte în cutie1

Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M277n; cartuş LaserJet original HP 201A Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M277dw; cartuş LaserJet original HP
Negru (capacitate ~1.500) şi cartuşe color HP LaserJet de iniţializare (culori
201A Negru (capacitate ~1.500) şi cartuşe color HP LaserJet de iniţializare
combinate (C/Y/M) capacitate ~700); ghid de instalare; documentaţie şi software (culori combinate (C/Y/M) capacitate ~700); ghid de instalare; documentaţie şi
pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare
software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare; cablu USB
Garanţie de un an. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele legale locale. Consultaţi http://www.hp.com/support
pentru detalii despre opţiunile de servicii şi asistenţă HP premiate, aplicabile pentru ţara/regiunea dvs.

Garanţie
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Note de subsol
1Imprimarea

duplex este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw.
bazată pe specificaţiile publicate de producători (începând cu noiembrie 2014) şi include imprimante multifuncţionale laser color (MFP), cu viteză de imprimare între 11 şi 20 de pagini pe minut (ppm).
3Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hpconnected.com.
4Microsoft şi PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A ale grupului de companii Microsoft. Caracteristica funcţionează cu Microsoft Word şi PowerPoint 2003 şi versiuni ulterioare. Sunt acceptate numai fonturi de
limbă latină.
5Caracteristica este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw. Necesită un dispozitiv mobil cu funcţie de imprimare prin comunicaţii NFC. Pentru o listă de dispozitive mobile cu funcţie de imprimare prin NFC,
vizitaţi http://www.hp.com/go/nfcprinting.
6Caracteristica este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw. Dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua wireless a imprimantei, înainte de imprimare. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi
necesară şi o aplicaţie sau un driver. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa de la punctul de acces din imprimantă.
7Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea wireless sau să aibă o conexiune wireless directă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul
de acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau
software suplimentare şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultaţi furnizorul de servicii privind
acoperirea şi disponibilitatea în zona dvs. Pentru mai multe detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui modul opţional.
8Pe baza randamentelor cartuşelor HP 131A în comparaţie cu cartuşele de toner LaserJet originale HP 201X. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
9Cartuşele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 201X nu sunt incluse; cumpăraţi-le separat.
10Caracteristica este disponibilă numai pentru HP Color LaserJet Pro M277dw. Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.
2Comparaţie

Denegări privind specificaţiile tehnice
1Cartuşe

de iniţializare incluse, capacitate de ~1500 de pagini alb-negru şi ~700 de pagini în culori combinate (C/Y/M).
de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare. Astfel de modificări duc la deteriorarea imprimantei şi la anularea garanţiei produsului.
3Randamente medii declarate pentru cartuşele de schimb 201A, combinat (C/Y/M) ~1.400 pagini şi alb-negru ~1.500 pagini, pe baza ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Randamentele reale variază substanţial în funcţie de
imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4Valoare a capacităţii declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Randamentele reale variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6Valorile acustice se pot modifica. Pentru informaţii actualizate, consultaţi hp.com/support. Configuraţie testată: model M277dw, imprimare sau copiere pe o singură faţă, hârtie A4 la o medie de 18 ppm.
7Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de
aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.
8Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea
documentului.
2Cerinţele

http://www.hp.com/ro
Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie
interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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