Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect
2900nw
Εξάρτημα εκτύπωσης με ασύρματη ή Ethernet σύνδεση και ασφάλεια εταιρικού επιπέδου.

Επεκτείνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης από φορητές
συσκευές με ευκολία
●

●

●

1,2

Δημιουργήστε ένα δίχτυ ασφαλείας για το δίκτυό σας
●

Ρυθμίστε τη λειτουργία εκτύπωσης από φορητές συσκευές στον
εκτυπωτή ή τον MFP σας σε λίγα εύκολα βήματα.1,2

Προστατεύστε τα επαγγελματικά σας δεδομένα κατά τη μεταφορά
τους, αλλά και την παραμονή τους στον εκτυπωτή ή τον MFP.

●

Οι χρήστες απλά επιλέγουν εκτυπωτή ή MFP από τη φορητή
συσκευή τους και χειρίζονται τις εργασίες τους από οποιοδήποτε
σημείο του γραφείου.1

Εργαστείτε ανεμπόδιστα. Δώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να
συνδέονται και να εκτυπώνουν με ασφάλεια από οποιοδήποτε
σημείο του ασύρματου δικτύου σας.1

●

Εξασφαλίστε δυνατότητα εκτύπωσης από φορητές συσκευές και
προστατεύστε το δίκτυό σας με σύνδεση Ethernet και ασύρματη
σύνδεση ταυτόχρονα.

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο για τους χρήστες με τη δυνατότητα
αποστολής εργασιών εκτύπωσης από τις περισσότερες φορητές
συσκευές που χρησιμοποιούν εύρος ζώνης 2,4 GHz ή 5 GHz.1

Απολαύστε εκτύπωση από φορητές συσκευές χωρίς
πρόσθετο κόπο
●

Διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης από φορητές συσκευές με
τον Ενσωματωμένο διακομιστή web της ΗΡ, ή διαχειριστείτε το
σύνολο του στόλου συσκευών σας με το λογισμικό
απομακρυσμένης διαχείρισης HP Web Jetadmin.1,3

●

Απλοποιήστε τη ρύθμιση χάρη στην εύκολη διαμόρφωση από τον
πίνακα ελέγχου, τον Ενσωματωμένο διακομιστή web της HP ή το
HP Web Jetadmin.3

Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές με δρομολογητές 2,4 GHz ή 5,0 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Ο διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw είναι συμβατός με επιλεγμένους εκτυπωτές και MFP HP LaserJet Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart, που θα κυκλοφορήσουν από το φθινόπωρο του 2015 και
μετά. Για τη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Η καθολική προσθήκη συσκευών παρέχεται με το HP Web Jetadmin 10.3 SR4 και τις νεότερες εκδόσεις. Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιεχόμενα συσκευασίας
J8031A

Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw; Τροφοδοτικό; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB; Κιτ Velcro;
Οδηγός εγκατάστασης

Συμβατότητα
Λειτουργικά Συστήματα
Υποστηριζόμενος υπολογιστής
Υποστηριζόμενα προγράμματα
αναζήτησης

Για τα συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων του εκτυπωτή
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, Mozilla 2.x ή νεότερη έκδοση, Firefox 2.x ή νεότερη έκδοση, Safari, Chrome

Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)

Ασύρματο Ethernet (802.11b/g/n), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 802.3, RJ-45 (10/100Base-TX/1000T),
Hi-Speed USB 2.0

Μνήµη
Βασική
Φλας

Δεν διαθέτει (χρησιμοποιεί τη μνήμη του εκτυπωτή)
Δεν διαθέτει (χρησιμοποιεί το χώρο αποθήκευσης του εκτυπωτή)

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας
Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Υγρασία λειτουργίας
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας
Υγρασία αποθήκευσης

0 έως 40ºC
0 έως 40ºC
-40 έως 70ºC
15 έως 95% στους 40 ºC
15 έως 95% στους 40 ºC
15 έως 95% στους 65 ºC

Προδιαγραφές διακομιστή εκτύπωσης
Τύπου δικτύου
Ασύρματο Ethernet (802.11b/g/n), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 802.3, RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Τύπος διακομιστή εκτύπωσης
Εξωτερική
Ενσωματωμένος Web Server
Ναι
Εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση Ναι
με HP Web JetAdmin
Αναβαθμίσιμο υλικολογισμικό
Ναι
Περιγραφή διαχείρισης ασφάλειας
Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Ασφάλεια ασύρματου δικτύου: WPA2-Personal (WPA2-AES), κωδικός
πρόσβασης διαχειριστή, (Τα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας με το συνδεδεμένο εκτυπωτή/MFP)

Διαστάσεις (π x β x υ)
Διαστάσεις προϊόντος
Συσκευασμένο

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

Βάρος
Βάρος προϊόντος
Συσκευασμένο

0,128 kg
0,605 kg

Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη
Απαιτήσεις ισχύος
Τύπος τροφοδοσίας

9,6 W (μέγιστη)
Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC, 50 Hz
Εξωτερικό τροφοδοτικό γενικής χρήσης

Πιστοποίηση
Ασφάλεια
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς
κανονισμούς
Προδιαγραφές περιβάλλοντος

EU (Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EΚ), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
ΕΕ (Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ), EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-17 V2.1.1
Ασύρματες τηλεπικοινωνίες: EE (Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΚ), EN 300 328, EN 301 893, EN 62311
Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS 2011/65/EΕ, EN50581:2012

Εγγύηση
Εγγύηση αντικατάστασης ενός έτους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/jetdirect
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