HP Jetdirect 2900nw printserver
Printaccessoire met draadloze of Ethernet-verbinding en beveiliging op enterprise-niveau.

1,2

Vergroot het bereik van draadloos printen

Creëer een veilig vangnet voor uw netwerk

●

Installeer handig mobiel printen op uw printer of MFP in enkele
eenvoudige stappen.1,2

●

Bescherm bedrijfsinformatie tijdens verzending en in de printer of
MFP.

●

Gebruikers kunnen eenvoudig vanaf hun mobiele device een printer
of MFP selecteren om overal op kantoor taken uit te voeren.1

●

Houd het tempo hoog. Help gebruikers om veilig verbinding te
maken en te printen via uw draadloze netwerk.1

●

Bespaar gebruikers tijd en stappen – verstuur printjobs vanaf de
meeste mobiele devices die werken op een bandbreedte van 2,4 GHz
of 5 GHz.1

●

Bied mobiele printfunctionaliteit en bescherm uw netwerk met
gelijktijdige Ethernet- en draadloze verbindingen.

Voeg mobiele printfunctionaliteit toe zonder de
workload te verzwaren
●

Beheer mobiel printen met de HP Embedded Web Server of beheer
uw hele printerpark met HP Web Jetadmin remote software.1,3

●

Stroomlijn de installatie met eenvoudige configuratie op het
bedieningspaneel, in HP Embedded Web Server of HP Web
Jetadmin.3

Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz of 5,0-GHz router. Mogelijk zijn een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Kijk voor meer informatie op
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 HP Jetdirect 2900nw printserver accessoire is compatibel met geselecteerde HP LaserJet Enterprise printers en MFP's met HP FutureSmart Firmware, die in het najaar van 2015 en later worden geïntroduceerd. Kijk voor
een lijst met ondersteunde apparaten op http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Universele apparaat plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van http://www.hp.com/go/webjetadmin.

1

HP Jetdirect 2900nw printserver
Technische specificaties
Meegeleverd in de doos
J8031A

HP Jetdirect 2900nw Wireless printserver; Netadapter; Voedingsadaptersnoer; USB-kabel; Velcro-kit; Installatiegids

Compatibiliteit
Besturingssysteem
Ondersteunde printer
Ondersteunde browsers

Raadpleeg de printerdatasheet voor compatibele netwerkbesturingssystemen.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 of hoger; Mozilla 2.x of hoger; Firefox 2.x of hoger; Safari; Chrome

Interface mogelijkheden
Interfaces (standaard)

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

Geheugen
Standaard
Flitser

Geen (gebruikt geheugen in de printer)
Geen (gebruikt de opslag in de printer)

Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf
Aanbevolen temperatuur, in bedrijf
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in
bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag

0 tot 40 ºC
0 tot 40 ºC
-40 tot 70 ºC
15 tot 95% bij 40 ºC
15 tot 95% bij 40 ºC
15 tot 95% bij 65 ºC

Printserverspecificaties
Netwerktypen
Printservertype
Embedded webserver
Installeren, configureren en beheren met
HP Web Jetadmin
Upgradeable firmware
Beveiligingsbeheer – omschrijving

Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Extern
Ja
Ja
Ja
Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Beveiliging voor draadloze netwerken: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Beheerderswachtwoord; (Dezelfde beveiligingsprotocollen als aangesloten printer/MFP)

Afmetingen (b x d x h)
Afmetingen
Met verpakking

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

Gewicht
Gewicht
Met verpakking

128 gr
605 gr

Stroomverbruik
Maximum
Voeding
Type voeding

9,6 Watt (maximum)
Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50 Hz
Externe universele voedingsadapter

Certificering
Veiligheid
Elektromagnetisch
Telecom-goedkeuring
Omgevingsspecificaties

EU (laag-voltage richtlijn 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EU (EMC-richtlijn 2004/108/EG); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Draadloze telecommunicatie: EU (R&TTE-richtlijn 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Voldoet aan RoHS-richtlijn 2011/65/EU; EN50581:2012

Garantie
Eén jaar vervangingsgarantie

Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/jetdirect
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van
toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op
website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
4AA5-8911NLE Gepubliceerd in EMEA Juli 2015

