Tiskový server HP Jetdirect 2900nw
Příslušenství pro tisk pomocí bezdrátové nebo ethernetové sítě a zabezpečení na podnikové
úrovni.
1,2

Snadné rozšíření dosahu bezdrátového tisku

Zajistěte ochranu své sítě

●

Nastavte si praktický mobilní tisk na své tiskárně nebo multifunkční
tiskárně v několika snadných krocích.1,2

●

Chraňte obchodní údaje v průběhu přenosu i tisku na tiskárně nebo
multifunkční tiskárně.

●

Uživatelé si jednoduše vyberou tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu
na svých mobilních zařízeních a mohou plnit úkoly z libovolného
místa v kanceláři.1

●

Nepřestávejte plnit pracovní úkoly. Umožněte uživatelům bezpečné
připojení a tisk v celé vaší bezdrátové síti.1

●

Přidejte funkci mobilního tisku – a chraňte svou síť – pomocí
současného ethernetového a bezdrátového připojení.

●

Ušetřete uživatelům čas a námahu – odesílejte tiskové úlohy z
většiny mobilních zařízení využívajících šířku pásma 2,4 nebo 5 GHz.1

Přidejte funkci mobilního tisku, aniž by se zvýšila
pracovní zátěž
●

Spravujte mobilní tisk pomocí vestavěného webového serveru HP
nebo pomocí softwaru HP Web Jetadmin pro vzdálenou správu
všech zařízení.1,3

●

Zjednodušte instalaci díky jednoduché konfiguraci na ovládacím
panelu, vestavěném webovém serveru HP nebo v softwaru HP Web
Jetadmin.3

Bezdrátový provoz je kompatibilní se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 nebo 5,0 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Více informací naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Tiskový server HP Jetdirect 2900nw je kompatibilní s vybranými tiskárnami a multifunkčními tiskárnami HP LaserJet Enterprise s firmwarem HP FutureSmart, uvedeným na podzim roku 2015 a později. Seznam
podporovaných zařízení naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Univerzální zásuvné zařízení typu plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Tiskový server HP Jetdirect 2900nw
Technické specifikace
Co je obsaženo v krabici
J8031A

Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2900nw; Napájecí adaptér; Kabel napájecího adaptéru; Kabel USB; Sada pásků se
suchým zipem; Průvodce instalací

Kompatibilita
Operační systémy
Podporovaná tiskárna
Podporované prohlížeče

Seznam kompatibilních síťových operačních systémů najdete v datovém listu tiskárny.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla 2.x nebo novější; Firefox 2.x nebo novější; Safari; Chrome

Možnosti připojení
Rozhraní (standardní)

Bezdrátová síťová karta Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45
(10/100Base-TX/1000T); Vysokorychlostní port USB 2.0

Paměť
Standardní
Blesk

Žádná (používá paměť v tiskárně)
Žádná (používá úložiště v tiskárně)

Parametry prostředí
Provozní teplota
Doporučená provozní teplota
Teplota skladování
Provozní vlhkost
Doporučená provozní vlhkost
Vlhkost skladování

0 až 40 ºC
0 až 40 ºC
-40 až 70 ºC
15 až 95 % při 40 ºC
15 až 95 % při 40 ºC
15 až 95 % při 65 ºC

Specifikace tiskového serveru
Typy sítí
Typ tiskového serveru
Vestavěný webový server
Instalace, konfigurace a správa pomocí
nástroje HP Web JetAdmin
Aktualizovatelný firmware
Správa zabezpečení – popis

Bezdrátová síťová karta Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45
(10/100Base-TX/1000T)
Externí
ano
ano
ano
Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA2-Personal (WPA2-AES); Heslo správce;
(Stejné bezpečnostní protokoly jako připojená tiskárna nebo multifunkční tiskárna)

Rozměry (š x h x v)
Rozměry produktu
Včetně obalu

87 x 121,3 x 27,5 mm
250 x 130 x 75 mm

Hmotnost
Hmotnost produktu
Včetně obalu

0,128 kg
0,605 kg

Spotřeba energie
Maximum
Požadavky na napájení
Typ napájení

9,6 W (max.)
Vstupní napětí: 220 až 240 V AC, 50 Hz
Externí univerzální napájecí adaptér

Certifikace
Bezpečnost
Elektromagnetické
Kompatibilita v oblasti telekomunikací
Parametry prostředí

EU (směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/ES); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Bezdrátová telekomunikace: EU (směrnice R&TTE 1999/5/ES); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU; EN50581:2012

Záruka
Jednoletá záruka s výměnou

Další informace najdete na webu http://www.hp.com/go/jetdirect
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické
nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
4AA5-8911CSE Vytvořeno v EU Červenec 2015

