Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw
Acessório de impressão com ligação sem fios ou Ethernet e segurança de nível empresarial.

1,2

Aumente o seu alcance de impressão sem fios com
facilidade
●

Configure a prática impressão móvel na sua impressora ou
multifunções apenas em alguns passos simples.1,2

●

Os utilizadores só têm de selecionar uma impressora ou
multifunções a partir dos respetivos dispositivos móveis para
executarem tarefas a partir de qualquer lugar no escritório.1

●

Obtenha proteção para a sua rede
●

Proteja informações empresariais em trânsito e na impressora ou
multifunções.

●

Mantenha as tarefas em movimento. Permita que os utilizadores se
liguem de forma segura e imprimam na sua rede sem fios.1

●

Permita a impressão móvel e proteja a sua rede com ligações sem
fios e Ethernet em simultâneo.

Poupe tempo aos utilizadores e passos – envie trabalhos de
impressão a partir da maioria dos dispositivos móveis com largura
de banda de 2,4 GHz ou 5 GHz.1

Adicione impressão móvel sem adicionar mais
trabalho
●

Efetue a gestão da impressão móvel com o HP Embedded Web
Server ou de todo o parque com o software de gestão remota HP
Web Jetadmin.1,3

●

Simplifique a configuração com configuração fácil no painel de
controlo, HP Embedded Web Server ou HP Web Jetadmin.3

As operações sem fios são compatíveis apenas com routers de 2,4 GHz ou 5,0 GHz. Pode também ser necessário uma app ou software e um registo de conta HP ePrint. Para mais informações, visite
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 O acessório de servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw é compatível com impressoras e multifunções HP LaserJet Enterprise selecionadas com firmware HP FutureSmart, com introdução no outono de 2015 e
posteriormente. Para uma lista de dispositivos suportados, consulte http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Plug-in de dispositivo universal oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superior. O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw
Especificações técnicas
Conteúdo da embalagem
J8031A

Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 2900nw; Transformador; Cabo do transformador; Cabo USB; Kit de velcro;
Guia de instalação

Compatibilidade
Sistemas operativos
Impressora suportada
Browsers suportados

Consulte os sistemas operativos de rede compatíveis na folha de dados da impressora.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6,0 ou superior; Mozilla 2.x ou superior; Firefox 2.x ou superior; Safari; Chrome

Conectividade
Interfaces (padrão)

Ethernet Sem Fios (802.11b/g); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); Porta
USB 2.0 de alta velocidade

Memória
Standard
Flash

Nenhum (utiliza memória na impressora)
Nenhum (utiliza armazenamento na impressora)

Variações ambientais
Temperatura de funcionamento
Temperatura de funcionamento
recomendada
Temperatura de armazenamento
Humidade de funcionamento
Humidade de funcionamento
recomendada
Humidade de armazenamento

0 até 40 ºC
0 até 40 ºC
-40 a 70 ºC
15 a 95% a 40ºC
15 a 95% a 40ºC
15 a 95% a 65ºC

Especificações do servidor de impressão
Tipos de rede
Tipo de servidor de impressão
Servidor Web Incorporado
Instalar, configurar e gerir com HP Web
JetAdmin
Firmware actualizável
Descrição da gestão de segurança

Ethernet Sem Fios (802.11b/g); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Externo
Sim
Sim
Sim
Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Segurança de rede sem fios: WPA2-Personal (WPA2-AES); Palavra-passe
de administrador; (Mesmos protocolos de segurança que a impressora/multifunções ligada)

Dimensões (l x p x a)
Dimensões do produto
Na caixa

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

Peso
Peso do produto
Na caixa

0,128 kg
0,605 kg

Consumo de energia
Máximo
Requisitos de Energia
Tipo de fonte de alimentação

9,6 watts (máximo)
Tensão de entrada: 220 a 240 V CA, 50 Hz
Transformador de corrente universal externo

Certificação
Segurança
Electromagnético
Conformidade com Telecom
Especificações ambientais

UE (Diretiva 2006/95/CE de baixa tensão); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
UE (Diretiva CEM 2004/108/CE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Telecomunicações sem fios: UE (Diretiva R&TTE 1999/5/CE); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Em conformidade com a Diretiva RSP 2011/65/UE; EN50581:2012

Garantia
Garantia de substituição de 1 ano.

Para obter mais informação, visite http://www.hp.com/go/jetdirect
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