גיליון נתונים

סדרת HP Color LaserJet
Enterprise M552
הדפסה מהירה ,רב-תכליתית ומוכנה לניהול עסקים

הגבר את הפרודוקטיביות באמצעות מדפסת זו ,חסכונית באנרגיה ,במחיר שהינו בהישג יד ,עם מחסניות טונר מקוריות של HP
עם  ,JetIntelligenceלהפקה מהירה וקלה של מסמכים בצבע באיכות מקצועית.

הפק הנאה מביצועים מהירים ,בדיוק כשאתה זקוק להם.

● הדפס תוך פחות מ -9שניות ממצב שינה 1.קבל הדפסים דו-צדדיים במהירות של הדפס חד-צדדי – עד
 35תמונות לדקה2.

● מדפסת זו משתמשת בכמויות נמוכות במיוחד של אנרגיה – הודות לטכנולוגיית טונר ולטכנולוגיית
חישה של חומרי הדפסה חכמות3.

● נהל עבודות והגדרות במהירות עם צג בן  4שורות והשתמש בלוח בעל  10מקשים להדפסה באמצעות
.PIN

● הדפס באופן עקבי מסמכים באיכות גבוהה על-גבי מגוון רחב של חומרי הדפסה – לרבות  – A5עם
חישה אוטומטית של חומרי הדפסה.

שמור על צי המדפסות שלך פשוט ,מוגן ויעיל.
● רכז את השליטה בסביבת ההדפסה שלך באמצעות  – 4HP Web Jetadminוסייע בהשגת יעילות עסקית.

● הגן על נתונים עסקיים רגישים עם פתרונות אבטחה משובצים ואופציונליים של .HP JetAdvantage

5

● הענק לצוות שלך כל מה שדרוש לו כדי להצליח .באפשרותך לפתח ,לפרוס ולהוסיף בקלות פתרונות HP
ופתרונות צד שלישי6.

● יתרה מכך ,הגן על הנתונים המאוחסנים במדפסת שברשותך ,באמצעות HP Trusted Platform
 Moduleהאופציונלי7.
הדפס בכל עת ,בהתאם לדרישות העסק.
● קבל הדפסת 'אלחוט ישיר' אופציונלית .שלח הדפסים מהתקנים ניידים – מבלי לגשת לרשת.

8

● הוסף אפשרות להדפיס במדפסת זו על-ידי נגיעה בהתקן הנייד התומך ב – NFC-אין צורך בחיבור רשת.

9

● הדפס בקלות ממגוון של טלפונים חכמים ומחשבי לוח – לרוב לא נדרשים התקנה או יישומים
נוספים10.
קבל יותר עמודים ,ביצועים והגנה.

● מחסניות טונר מקוריות של  HPעם  JetIntelligenceמספקות יותר עמודים למחסנית בהשוואה
למחסניות דור קודם11.

● באפשרותך לסמוך על איכות מקצועית במהירויות גבוהות – הטונר ,בעל הביצועים הגבוהים ,פועל
בצורה מיטבית עם מדפסת  HPשברשותך.
● באפשרותך להבטיח את האיכות האותנטית של  HPששילמת עבורה באמצעות טכנולוגיה למניעת
הונאות ולאימות מחסניות.

● הדפס באופן מיידי עם מחסניות מותקנות מראש .החלף אותן במחסניות אופציונליות בעלות תפוקה
גבוהה12.

מבט כללי על המוצר
מוצגת מדפסת :HP Color LaserJet Enterprise M552dn
.1צג צבעוני של ארבע שורות ,עם לוח מקשים
.2כיס שילוב חומרה ) (HIPלשילוב פתרונות;
.3יציאת  USBנגישה להדפסה ישירה של קבצים13
.4דלת ימנית )גישה ליחידת היתוך ולנתיב נייר(
.5מתג הפעלה/כיבוי נוח בחזית
.6מגש רב-תכליתי ל 100-גיליונות
.7גישה דרך דלת קדמית למחסניות טונר מקוריות של  HPעם JetIntelligence
.8מגש הזנה ל -550גיליונות לקיבולת הזנה סטנדרטית של  650גיליונות )תומך במגש
אופציונלי נוסף ל -550גיליונות לקיבולת מרבית של  1,200גיליונות(
.9סל פלט ל 250-גיליונות
.10הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית
.11זיכרון סטנדרטי  1 GBומעבד של 1.2 GHz
.12יציאת גישה עבור מנעול אופציונלי בסגנון Kensington
.13שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect Gigabit Ethernet
.14יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0
.15יציאת ) Hi-Speed USB 2.0לחיבור התקני צד שלישי(

אביזרים ,חומרים מתכלים ותמיכה
חומרים מתכלים

 B5L36Aערכת  Fuserלמדפסות  220 ,HP Color LaserJet B5L35Aוולט
 B5L37Aיחידת איסוף טונר למדפסות HP Color LaserJet B5L37A

 CF360Aמחסנית טונר מקורית בשחור  HP 508Aלמדפסות  LaserJet 6,000עמודים

 CF360Xמחסנית טונר מקורית בשחור בעלת תפוקה גבוהה  HP 508Xלמדפסות  LaserJet 12,500עמודים
 CF361Aמחסנית טונר מקורית בציאן  HP 508Aלמדפסות  LaserJet 5,000עמודים

 CF361Xמחסנית טונר מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה  HP 508Xלמדפסות  LaserJet 9,500עמודים
 CF362Aמחסנית טונר מקורית בצהוב  HP 508Aלמדפסות  LaserJet 5,000עמודים

 CF362Xמחסנית טונר מקורית בצהוב בעלת תפוקה גבוהה  HP 508Xלמדפסות  LaserJet 9,500עמודים
 CF363Aמחסנית טונר מקורית במגנטה  HP 508Aלמדפסות  LaserJet 5,000עמודים
אביזרים נלווים
קישוריות

שירות ותמיכה

 CF363Xמחסנית טונר מקורית במגנטה בעלת תפוקה גבוהה  HP 508Xלמדפסות  LaserJet 9,500עמודים
 B5L34Aמגש ל 500-גיליונות של נייר וחומרי הדפסה כבדים למדפסת HP Color LaserJet
 F5S62Aאביזר HP Trusted Platform Module
 B5L28Aיציאות  USBפנימיות של HP

 - U8CG3Eתמיכה של  HPבחומרת התקן  LaserJet M552/3בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך  3שנים
 - U8CG4Eתמיכה של  HPבחומרת התקן  LaserJet M552/3בצבע עם שמירת מדיה פגומה תוך  4שעות ,9x5 ,למשך  3שנים
 - U8CH0Eתמיכה של  HPבהתקן  LaserJet M552/3בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך  4שנים
 - U8CH1Eתמיכה של  HPבהתקן  LaserJet M552/3בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך  5שנים
 - U8CJ4PEתמיכה של  HPבחומרת התקן  LaserJet M552/3בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא ,לאחר תום האחריות למשך שנה
 - U8CJ5PEתמיכה של  HPבחומרת  LaserJet M552/3בצבע עם שמירת מדיה פגומה תוך  4שעות ,9x5 ,לאחר תום האחריות למשך שנה
 - U8CJ7PEתמיכה של  HPבחומרת התקן  LaserJet M552/3בצבע עם שמירת מדיה פגומה ביום העסקים הבא ,לאחר תום האחריות למשך שנתיים

מפרט טכני
דגם

מק"ט

מהירות הדפסה8

HP Color LaserJet Enterprise M552dn

B5L23A

עד  33עמודים לדקה שחור ) ;(A4עד  33עמודים לדקה צבע ) ;(A4עד  33תמונות לדקה דו-צדדי )(A4

זמן הדפסת עמוד ראשון9

בתוך  6שניות בלבד שחור ) ,A4מוכן(; בתוך  7שניות בלבד צבע ) ,A4מוכן(

טכנולוגיית הדפסה

לייזר

רזולוציית הדפסה
אזור הדפסה

שפות הדפסה

יכולת הדפסה ניידת6

עד ) HP ImageREt 3600 ;1200 x 1200 dpiמיטבי( עד ) HP ImageREt 3600 ;1200 x 1200 dpiמיטבי(
שולי הדפסה :עליונים 2 :מ"מ אבסולוטית 5/מ"מ תמונה מובטחת; תחתונים 2 :מ"מ אבסולוטית 5/מ"מ תמונה מובטחת; שמאליים 2 :מ"מ אבסולוטית 5/מ"מ תמונה מובטחת; ימניים2 :
מ"מ אבסולוטית 5/מ"מ תמונה מובטחת

 ,HP PCL 5 ,HP PCL 6אמולציית  ,HP Postscript Level 3הדפסת  PDFטבעית )גרסה (1.7
 ,Apple AirPrint™ ,HP ePrintמאושר על-ידי Mopria

מחזור הדפסה חודשי11 ,10

עד  80,000עמודים ),(A4
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש 2,000 :עד  6,000עמודים

גופנים וצורות גופנים

 105גופני  TrueTypeפנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית  92 ,HP PCLגופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית ) HP Postscript Level 3סמל האירו מובנה(;  1גופן
 Unicodeפנימי ) Andale Mono WorldType); 2גופני  Windows Vista/8פנימיים ) ;(Cambria ,Calibriפתרונות גופנים נוספים זמינים דרך כרטיסי זיכרון  Flashשל צד שלישי; גופני HP
 LaserJetואמולציית  IPDSזמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts

מהירות המעבד

1.2 GHz

הדפסה דו-צדדית

 SureSupplyנתמך12

תצוגה

אלחוט

קישוריות

אוטומטית )סטנדרט(

כן

מסך  LCDצבעוני בן  4שורות;  19לחצנים )ביטול עבודה ,חץ למעלה ולמטה ,בחירה ,הקודם ,דף הבית 12 ,מקשים ועזרה(;  3נוריות חיווי מסוג ) LEDהתראה ,מוכן ,לא פנוי(
אופציונלי ,מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה

סטנדרט :יציאת  ;Hi-Speed USB 2.0יציאת רשת  Fast Ethernet 10/100/1000Base-TXמובנית; אופציונלי :אביזר אלחוטי) NFC/תקשורת שדה קרוב( HP Jetdirect 3000w J8030A
)זמינות מאוחרת( ,שרת הדפסה ) HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031Aזמינות מאוחרת(

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

סוגי חומרי הדפסה

נייר )רגיל ,קל ,דחוס ,ממוחזר ,במשקל בינוני ,כבד ,במשקל בינוני מבריק ,כבד מבריק ,כבד מאוד ,כבד מאוד מבריק ,קרטון ,קרטון מבריק( ,שקף צבעוני ,תוויות ,Letterhead ,מעטפה ,מודפס
מראש ,מודפס מראש ,צבוע ,גס ,סרט אטום ,מוגדר על-ידי המשתמש

טיפול בנייר

הזנה סטנדרטית :מגש רב-תכליתי ל -100גיליונות ,מגש הזנה  2ל -550גיליונות
אופציונלי/הזנה :מגש הזנה  3לחומרי הדפסה ל -550גיליונות

זיכרון

פונקציות

גודל נייר

סטנדרט ;1 GB :מרבי1 GB :
הדפסה

מידות מטריות מותאמות אישית :מגש  127 x 76 :1עד  356 x 216מ"מ; מגש  102 x 148 :2עד  216 x 297מ"מ; מגש  3אופציונלי:
 102 x 148עד  216 x 356מ"מ
מידות מטריות נתמכות :מגש  10 x 15 ,(A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS :1ס"מ ,A6 ,מעטפות ) ;(C6, DL ISO ,C5 ISO ,B5מותאם
אישית 127 x 76 :עד  356 x 216מ"מ; מגש  10 x 15 ,B6 (JIS) ,A4, A5, B5 (JIS) :2ס"מ ;A6 ,מותאם אישית 102 x 148 :עד 216 x
 297מ"מ; מגש  3אופציונלי ;A4, RA4, A5, B5 (JIS) :מותאם אישית 102 x 148 :עד  216 x 356מ"מ

קיבולת הזנה

מגש  :1גיליונות ) 75ג'/מ"ר נייר( ,100 :שקפים ,קרטון ) 163ג'/מ"ר( ;50 :קרטון ) 216ג'/מ"ר( ;30 :מעטפות10 :
מגש  :2גיליונות ) 75ג'/מ"ר נייר( ;550 :מדבקות ,קרטון ) 163ג'/מ"ר( ,שקפים200 :
מגש  :3גיליונות ) 75ג'/מ"ר נייר( ;550 :מדבקות ,קרטון ) 163ג'/מ"ר( ,שקפים200 :
מרבי :עד 1,200

משקל נייר

מגש  60 :1עד  220ג'/מ"ר )נייר רגיל( 105 ,עד  220ג'/מ"ר )נייר מבריק(; מגש  60 :2עד  220ג'/מ"ר )נייר רגיל( 105 ,עד  220ג'/מ"ר
)נייר מבריק(; מגש  3אופציונלי 60 :עד  220ג'/מ"ר )נייר רגיל( 105 ,עד  220ג'/מ"ר )נייר מבריק(

קיבולת פלט

סטנדרט :עד  250גיליונות
מרבי :עד  250גיליונות

קישוריות סטנדרטית

יציאת  ;Hi-Speed USB 2.0יציאת רשת  Fast Ethernet 10/100/1000Base-TXמובנית

HP Color LaserJet Enterprise M552dn

דגם

מק"ט

מחסניות חלופיות
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פרוטוקולי רשת נתמכים
מערכות הפעלה תואמות13

B5L23A

מחסנית טונר שחור מקורית  HP 508Aלמדפסות ) LaserJetתפוקת  ISOשל כ ;CF360A (-6,000מחסנית טונר שחור מקורית  HP 508X High Yieldלמדפסות ) LaserJetתפוקת  ISOשל
כ ;CF360X (-12,500מחסנית טונר ציאן מקורית  HP 508Aלמדפסות ) LaserJetתפוקת  ISOשל כ ;CF361A (-5,000מחסנית טונר ציאן מקורית  HP 508X High Yieldלמדפסות
) LaserJetתפוקת  ISOשל כ ;CF361X (-9,500מחסנית טונר צהוב מקורית  HP 508Aלמדפסות ) LaserJetתפוקת  ISOשל כ ;CF362A (-5,000מחסנית טונר צהוב מקורית HP 508X
 High Yieldלמדפסות ) LaserJetתפוקת  ISOשל כ ;CF362X (-9,500מחסנית טונר מגנטה מקורית  HP 508Aלמדפסות ) LaserJetתפוקת  ISOשל כ ;CF363A (-5,000מחסנית טונר
מגנטה מקורית  HP 508X High Yieldלמדפסות ) LaserJetתפוקת  ISOשל כ;CF363X (-9,500

 :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;
 ;WS Print ,IP Direct Mode ,WINS ,BOOTP/DHCP ,IGMPv2 ,Telnet ,SLP ,Auto-IP :IPv4 ;ICMPv6 ,MLDv1 ,DHCPv6 :IPv6אחרePrint ,NDPS ,Bindery ,NetWare NDS :

מערכת הפעלה  Windowsתואמת למנהל התקן באריזה Windows 10 :כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה  RTלמחשבי לוח( Windows 8/8.1 ,כל מהדורות 32-bit
ו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה  RTלמחשבי לוח( Windows 7 ,כל מהדורות  32-bitו Windows Vista ,64-bit-כל מהדורות  Professional ,Premium ,Home Basic) 32-bitוכולי(;
מערכת הפעלה  Windowsתואמת למנהל התקן הדפסה אוניברסלי )מאתר  HP.com): Windows 10כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה  RTלמחשבי לוח(Windows ,
 8/8.1כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה  RTלמחשבי לוח( Windows 7 ,כל מהדורות  32-bitו Windows Vista ,64-bit-כל מהדורות  32-bitו,Home Basic) ,64-bit-
 Professional ,Premiumוכולי(; מערכת הפעלה ) Macמנהלי התקן הדפסה של  HPזמינים בכתובת  HP.comובOS X 10.9 ,OS X 10.8 Mountain Lion ,Apple Store): OS X 10.7 Lion-
 ;OS X 10.10 Yosemite ,Mavericksמערכת הפעלה להתקנים ניידים )מנהלי התקן 12.2,) In-OS HPLIP): SUSE Linux) Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS ,Android ,In-OS): iOS
,6.0.x) Debian ,(14.10 ,14.04 ,13.10 ,13.04 ,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
 ;(7.xמערכות הפעלה אחרותUNIX :

דרישות מערכת מינימליות

 Windows: Windows 10כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה  RTלמחשבי לוח( Windows 8/8.1 ,כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה  RTלמחשבי לוח(,
 Windows 7כל מהדורות  32-bitו Windows Vista ,64-bit-כל מהדורות  Professional ,Premium ,Home Basic) 32-bitוכולי(; מערכת הפעלה  Windowsתואמת למנהל התקן הדפסה
אוניברסלי )מאתר  HP.com): Windows 10כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה  RTלמחשבי לוח( Windows 8/8.1 ,כל מהדורות  32-bitו) 64-bit-למעט מערכת הפעלה
 RTלמחשבי לוח( Windows 7 ,כל מהדורות  32-bitו Windows Vista ,64-bit-כל מהדורות  32-bitו Professional ,Premium ,Home Basic) ,64-bit-וכולי(; מערכת הפעלה להתקנים
ניידים )מנהלי התקן 15, ,14 ,13) Linux Mint ,(20 ,19 ,18 ,17) Fedora ,(13.1 ,12.3 ,12.2) In-OS HPLIP): SUSE Linux) RT; Linux OS ,Windows 8/8.1/10 ,Android ,In-OS): iOS
 ;(7.x ,6.0.x) Debian ,(14.10 ,14.04 ,13.10 ,13.04 ,12.10 ,12.04 ,11.10 ,10.04) Ubuntu ,(5.0 ,3.0) Boss ,(17 ,16מערכות הפעלה אחרות ;UNIX :כונן  DVD ,CD-ROMאו חיבור
לאינטרנט; חיבור  ,USBחיבור רשת או חיבור אלחוטי ייעודיים; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 200 MB
 ;OS X 10.10 Yosemite ,OS X 10.9 Mavericks ,OS X 10.8 Mountain Lion ,Mac: Mac OS X 10.7 Lionאינטרנט;  ;USBשטח דיסק קשיח פנוי בנפח 1 GB

ניהול אבטחה

אבטחת ניהול :אימות  ,WPA2-Enterprise ,SSL/TLS ,SNMPv3אימות /IPsec ,IPP over TLS ,(EAP-TLS,EAP- PEAP) 802.1Xחומת אש עם אישור ,אימות מפתח משותף מראש ואימות
 ;Kerberosתמיכה בתצורת  WJA-10 IPsecבאמצעות יישום  Plug-inשל  ;IPsecיציאת גישה עבור מנעול בסגנון Kensington

תוכנות כלולות

 :Windows OSתוכנית של  HPלהתקנה/הסרת התקנה של תוכנות ,מנהל התקן מדפסת  ,HP Update ,(DXP) HP Device Experience ,HP PCL 6סיוע ברישום מוצרים ,סיוע בשירותי
אינטרנט של  ,(HP Connected) HPמדריכים מקוונים למשתמש;  :Mac OSמסך ) Welcomeברוך הבא( )מנתב משתמשים אל  ,HP.comאו אל  OS App Storeעבור 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 Utility

ממדי המדפסת )ר  xע  xג(2

מזערי 458 x 479 x 399 :מ"מ
מרבי 699 x 479 x 399 :מ"מ

משקל המדפסת3

 27.5ק"ג

לוח בקרה

ממדי האריזה )ר  xע  xג(
משקל חבילה

מסך  LCDצבעוני בן  4שורות;  19לחצנים )ביטול עבודה ,חץ למעלה ולמטה ,בחירה ,הקודם ,דף הבית 12 ,מקשים ועזרה(;  3נוריות חיווי מסוג ) LEDהתראה ,מוכן ,לא פנוי(

 600 x 500 x 598מ"מ
 31.3ק"ג

סביבת הפעלה

טמפרטורה 15 :עד  ,30ºCלחות 30% :עד  70%לחות יחסית

אקוסטיקה7

פליטות הספק אקוסטיות ;6.5 B(A) :פליטות לחץ אקוסטיות51 dB (A) :

אישורים

EN 61000-3-3:2008 ,EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ,EN 55024:2010 ,EN 55022:2010 Class A ,CISPR 22:2008 Class A
בעל אישור ;ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP
EPEAT® Silver

אחסון

חשמל4

תכולת האריזה

אחריות

טמפרטורה 0 :עד  35ºצלזיוס ,לחות 10% :עד  90%לחות יחסית

דרישות :מתח כניסה 200 :עד  240וולט  50 ,ACהרץ
צריכה 571 :וואט )הדפסה פעילה( 33.2 ,וואט )מוכן( 3.90 ,וואט )שינה( 1 ,וואט )כיבוי אוטומטי( 0.1 ,וואט )כבוי(
סוג אספקת המתח :ספק מתח מובנה

מדפסת  ;HP Color LaserJet Enterprise M552ארבע
מחסניות טונר להדפסה בלייזר של  HPמותקנות מראש
)תפוקה של כ -6,000עמודים בשחור וכ -5,000עמודים
בצבע(; יחידת איסוף טונר; תיעוד באריזה; תקליטור
התוכנה; כבל מתח; מגש  1רב-תכליתי ל -100גיליונות;
מגש הזנה  2ל -550גיליונות
אחריות לשנה אחת ,באתר הלקוח.

הערות שוליים

1נמדד 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 המסמך2 ;.נמדד באמצעות תקן
 ,ISO/IEC 24734ואינו 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
המסמך3 ;.מבוסס על בדיקות  HPשנעשו באמצעות שיטת צריכת חשמל אופיינית ) (TECשל תוכנית ® ENERGY STARאו כפי שדווח ב energystar.gov-לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות בעלות פונקציה אחת עם מהירויות הדפסה בין  31ל-44
עמודים לדקה ) (ppmהחל מנובמבר  .2014התוצאות בפועל עשויות להשתנות4 ;.יישום  Plug-inשל התקן אוניברסלי מסופק על-ידי  HP Web Jetadmin 10.3 SR4ואילך HP Web Jetadmin .מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת
http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 5חלק מהפתרונות מחייבים הורדה או רכישה נוספת .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printingsolutions.; 6פתרונות הנפרסים באמצעות כיס שילוב החומרה ) (HIPעשויים לחייב
רכישה נוספת7 ;.שימוש באביזר האופציונלי  HP Trusted Platform Moduleעשוי לחייב שדרוג קושחה8 ;.הדפסת 'אלחוט ישיר' מחייבת רכישה של מודול אופציונלי .לפני ההדפסה ,יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת ה Wi-Fi-של מדפסת או של
מדפסת משולבת ) (MFPהתומכים 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.; 9יכולת 'הדפסה בנגיעה' מחייבת רכישה של אביזר אופציונלי .התקן נייד חייב לתמוך בהדפסה המותאמת לשימוש בתקשורת שדה קרוב ) .(NFCלקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 10לצורך 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 אופציונלי11 ;.דרישה ליותר עמודים לעומת מחסניות מדור קודם בהתבסס
על השוואת תפוקת עמודים של מחסניות טונר בשחור  HP 507A/Xלמדפסות  LaserJetלמחסניות טונר בשחור  HP 508A/Xלמדפסות  LaserJetובין מחסניות טונר בציאן ,מגנטה וצהוב  HP 507Xלמדפסות  LaserJetלמחסניות טונר בציאן ,מגנטה
וצהוב  HP 508Xלמדפסות  .LaserJetדרישה זו אינה חלה על מחסניות טונר בציאן ,מגנטה וצהוב  HP 508Aלמדפסות  .LaserJetלקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 12מחסניות טונר High-yield Original
 HP 508Xלמדפסות  LaserJetאינן כלולות; יש לרכוש אותן בנפרד13 ;.מאפיינים מחייבים רכישת אביזר אופציונלי .לצורך 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 נוספים13 ;.מנהל מערכת חייב להפעיל את יציאת ה USB-הנגישה
לפני השימוש.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

1התפוקות של מחסנית הטונר נקבעו באמצעות תקני הבדיקות של  .ISO/IECהתפוקות והעלויות בפועל משתנות באופן משמעותי בהתאם לתמונות המודפסות ,למספר העמודים המודפסים בצבע ולגורמים אחרים2 ;.ללא מגשים פתוחים; 3עם מחסניות
הדפסה; 4דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת .אין להמיר את מתח ההפעלה .פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר .צריכת החשמל במצב 'כיבוי אוטומטי' תלויה ביכולת של מתג רשת הלקוח ,בתצורת
המשתמש ובפעילות הרשת .צריכת החשמל במצב 'כבוי' עשויה להשתנות בזמן בדיקת מנות רשת עבור עבודות הדפסה5 ;.ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מורכבים ) (C/M/Yובשחור מבוסס 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.; 6ייתכן שיידרש שדרוג קושחה לצורך תאימות ,ניתן להורדה בכתובת
http://www.hp.com/go/support.; 7הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות .לקבלת מידע עדכני ,בקר בכתובת  .http://www.hp.com/supportהתצורה שנבדקה :דגם בסיסי ,הדפסה חד-צדדית ,נייר בגודל  A4בממוצע של  33עמודים לדקה8 ;.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 המסמך9 ;.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 המסמך10 ;.מחזור
עבודה 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 והתקני  MFPכדי לספק את דרישותיהם של
משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת 11HP ;.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 מוארכת 12HP SureSupply ;.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 http://www.hp.com/go/SureSupply.; 13לא כל מערכות ההפעלה התואמות נתמכות עם תוכנה באריזה .תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור  Windows 7ואילך .מערכות הפעלה של Windows
מדור קודם ) Vista ,XPושרתים שווי-ערך( מקבלות מנהלי התקן הדפסה וסריקה בלבד .מערכת הפעלה  Windows RTלמחשבי לוח ) 32-bitו (64-bit-משתמשת במנהל התקן הדפסה פשוט של  HPהמובנה ב RT OS. UNIX modelscripts-זמינים בכתובת
 modelscripts) http://www.hp.comהם מנהלי התקן מדפסת למערכות הפעלה של  ;(UNIXמערכות  Linuxמשתמשות בתוכנת .In-OS HPLIP
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