Tlačový server HP Jetdirect 2900nw
Tlačové príslušenstvo s bezdrôtovým alebo ethernetovým pripojením a zabezpečením na
podnikovej úrovni.
1,2

Jednoducho rozšírte dosah bezdrôtovej tlače

Zabezpečte svoju sieť

●

Praktickú mobilnú tlač možno nastaviť na tlačiarni vykonaním
niekoľkých jednoduchých krokov.1,2

●

Zabezpečte firemné informácie pri prenose a v tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení.

●

Stačí, ak používatelia vyberú tlačiareň vo svojom mobilnom
zariadení, a svoje úlohy zvládnu z ľubovoľného miesta v kancelárii.1

●

Pracujte na úlohách bez prerušenia. Umožnite používateľom
zabezpečene sa pripájať a tlačiť v celej bezdrôtovej sieti.1

●

Šetrite používateľom čas aj námahu – tlačové úlohy možno
odosielať z väčšiny mobilných zariadení využívajúcich pásmo 2,4
GHz alebo 5 GHz.1

●

Umožnite mobilnú tlač a zároveň ochráňte svoju sieť so súbežným
ethernetovým a bezdrôtovým pripojením.

Pridajte mobilnú tlač – bez zvýšenia pracovného
zaťaženia
●

Spravujte mobilnú tlač so vstavaným webovým serverom HP alebo
všetky zariadenia pomocou softvéru vzdialenej správy HP Web
Jetadmin.1,3

●

Zefektívnite nastavenie pomocou jednoduchej konfigurácie na
ovládacom paneli, vstavaného webového servera HP alebo softvéru
HP Web Jetadmin.3

Bezdrôtové operácie sú kompatibilné so smerovačmi využívajúcimi pásmo 2,4 GHz alebo 5,0 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Príslušenstvo tlačového servera HP Jetdirect 2900nw je kompatibilné s vybranými tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami HP LaserJet Enterprise s firmvérom HP FutureSmart, uvedeným na trh na jeseň 2015 a
neskôr. Zoznam podporovaných zariadení nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Univerzálny doplnok pre zariadenia je k dispozícii s aplikáciou HP Web Jetadmin 10.3 SR4 alebo novšou. Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a možno ju stiahnuť na stránke http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Tlačový server HP Jetdirect 2900nw
Technické špecifikácie
Čo je v krabici
J8031A

Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2900nw; Sieťový adaptér; Kábel sieťového adaptéra; Kábel USB; Súprava pások so
suchým zipsom; Inštalačná príručka

Kompatibilita
Operačné systémy
Podporovaná tlačiareň
Podporované prehliadacie programy

Informácie o kompatibilných sieťových operačných systémoch nájdete v špecifikáciách tlačiarne.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia; Mozilla 2.x alebo novšia verzia; Firefox 2.x alebo novšia verzia;
Safari; Chrome

Konektivita
Rozhrania (štandardné)

Bezdrôtové pripojenie Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45
(10/100Base-TX/1000T); Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0

Pamäť
Štandardné
Blesk

Žiadna (využíva pamäť v tlačiarni)
Žiadna (využíva úložisko v tlačiarni)

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková teplota
Odporúčaná prevádzková teplota
Skladovacia teplota
Prevádzková vlhkosť
Odporúčaná prevádzková vlhkosť
Skladovacia vlhkosť

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

Špecifikácie tlačového servera
Typy sietí
Typ tlačového servera
Vložený webový server
Inštalácia, konfigurácia a správa so
zariadením HP Web JetAdmin
Aktualizovateľný firmvér
Správa zabezpečenia – popis

Bezdrôtové pripojenie Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45
(10/100Base-TX/1000T)
Externý
Áno
Áno
Áno
Zabezpečenie správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpečenie bezdrôtovej siete: WPA2-Personal (WPA2-AES); Heslo
správcu; (rovnaké protokoly zabezpečenia ako pripojená tlačiareň/multifunkčné zariadenie)

Rozmery (š x h x v)
Rozmery produktov
Balené

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

Hmotnosť
Hmotnosť produktu
Balené

0,128 kg
0,605 kg

Príkon
Maximum
Požiadavky na napájanie
Typ zdroja napájania

9,6 W (maximálne)
Vstupné napätie: 220 – 240 V AC, 50 Hz
Externý univerzálny sieťový adaptér

Certifikácia
Bezpečnosť
Elektromagnetická
Zhoda s požiadavkami telekomunikačných
úradov
Environmentálne parametre

EÚ (smernica o nízkom napätí 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EÚ (smernica o EK 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Bezdrôtové telekomunikácie: EÚ (smernica R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
V súlade so smernicou RoHS 2011/65/EU; EN50581:2012

Záruka
Záruka jeden rok na výmenu

Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/go/jetdirect
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré
sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako
ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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