HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló
Nyomtatási kiegészítő vezeték nélküli vagy Ethernet-kapcsolattal és nagyvállalati szintű
biztonsággal.
1,2

Könnyedén kibővítheti a vezeték nélküli nyomtatás
hatókörét
●

●

●

Védelmet nyújt a hálózatnak
●

Néhány egyszerű lépéssel kényelmes mobil nyomtatást állíthat be
nyomtatóján vagy többfunkciós készülékén.1,2

Védi üzleti adatait az átvitel során, valamint a nyomtatón vagy a
többfunkciós készüléken is.

●

A felhasználók a mobileszközükről bárhol az irodában
választhatnak egy nyomtatót vagy többfunkciós készüléket a
feladatok elvégzéséhez.1

Lendületben a feladatok. A felhasználók biztonságosan
csatlakozhatnak és nyomtathatnak a teljes vezeték nélküli
hálózaton.1

●

Lehetővé teszi a mobil nyomtatást párhuzamos Ethernet- és
vezeték nélküli kapcsolatokkal, és védelmet nyújt a hálózat
számára.

Időt és lépéseket takaríthat meg – a nyomtatási feladatokat a 2,4
GHz vagy 5 GHz sávszélességet használó legtöbb mobileszközről
elküldheti.1

Mobil nyomtatás – extra feladatok nélkül
●

A mobil nyomtatást a HP beágyazott webkiszolgáló segítségével
vagy flottaszinten a HP Web Jetadmin távoli szoftverrel
felügyelheti.1,3

●

A kezelőpanelen, a HP beágyazott webkiszolgálón vagy a HP Web
Jetadmin alkalmazásban végzett beállítással egyszerűbbé teheti a
telepítést.3

A vezeték nélküli műveletek a 2,4 GHz-es vagy az 5,0 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek. Alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. További információk:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló kiegészítő kompatibilis bizonyos, 2015 őszén vagy később bemutatott, HP FutureSmart firmware-t használó HP LaserJet Enterprise nyomtatókkal és többfunkciós
készülékekkel. A támogatott eszközök listáját lásd: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióival érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a http://www.hp.com/go/webjetadmin webhelyről.

1

HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló
Műszaki specifikáció
A doboz tartalma
J8031A

HP Jetdirect 2900nw vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló; Tápegység; Tápkábel; USB-kábel; Tépőzáras készlet; Üzembe
helyezési útmutató

Kompatibilitás
Operációs rendszerek
Támogatott nyomtató
Támogatott böngészők

A kompatibilis hálózati operációs rendszereket lásd a nyomtató adatlapján.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 vagy újabb; Mozilla 2.x vagy újabb; Firefox 2.x vagy újabb; Safari; Chrome

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék)

Vezeték nélküli Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Gyors Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T);
Nagy sebességű USB 2.0

Memória
Alapkiépítésben
Vaku

Nincs (a nyomtató memóriáját használja)
Nincs (a nyomtató tárhelyét használja)

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet
Javasolt működési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Működési páratartalom
Ajánlott üzemeltetési páratartalom
Tárolási páratartalom

0–40ºC
0–40ºC
-40 – 70ºC
15–95% 40 ºC-on
15–95% 40 ºC-on
15–95% 65 ºC-on

Nyomtatókiszolgáló specifikációi
Hálózattípusok
Nyomtatókiszolgáló típus
Beépített webkiszolgáló
Telepítés, beállítás és üzemeltetés a HP
Web JetAdmin használatával
Frissíthető firmver
Biztonságkezelés – leírás

Vezeték nélküli Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Gyors Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Külső
Igen
Igen
Igen
Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Biztonságos vezeték nélküli hálózatkezelés: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Rendszergazdai jelszó; (A csatlakoztatott nyomtatóéval/többf. készülékével megegyező biztonsági protokoll)

Méretek (sz x mé x ma)
A termék mérete
Csomagolva

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

Súly
A termék tömege
Csomagolva

0,128 kg
0,605 kg

Energiafogyasztás
Maximum
Tápellátási igény
Áramellátás típusa

9,6 W (maximum)
Bemeneti feszültség: 220–240 V váltóáram, 50 Hz
Univerzális külső tápadapter

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek
Elektromágneses
Kompatibilitás távközlési szabványokkal
Környezeti specifikációk

EU (2006/95/EK alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011
EU (2004/108/EK EMC irányelv); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Vezeték nélküli távközlés: EU (1999/5/EK R&TTE irányelv); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek; EN50581:2012

Garancia
Egyéves cseregarancia

További információkért látogasson el a következő webhelyre http://www.hp.com/go/jetdirect
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