HP 3000w-tilbehør til
nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte
Trådløs
Tilbehør tilmobil udskrivning med nem konfiguration, enkel administration og effektiv
beskyttelse1,2.

Udskriv fra mobilenheder med lethed

Adskillige muligheder – nemt at styre

●

Konfigurer direkte trådløs udskrivning og tryk for at
udskrive-teknologien i et par enkle trin 1,2,3

●

Du kan nemt udskrive fra en række smartphones og tablet-pc'er –
generelt kræves der ingen opsætning eller apps.2

●

Du kan administrere peer-to-peer-udskrivningen på enheden eller
via HP's EWS (Embedded Web Server) eller administrere hele
printerflåden ved hjælp af HP Web Jetadmin-softwaren.4

●

Portene til trådløs udskrivning skal være ledige – mobilenhederne
opretter automatisk forbindelse til printeren eller MFP'en og
afbryder den igen.2

●

Brugerne skal blot vælge en printer eller MFP fra mobilenheden, og
så kan de klare opgaverne, uanset hvor de befinder sig på kontoret.2

●

Tilføj muligheden for at kunne udskrive med kun ét tryk fra
NFC-kompatible mobilenheder – uden behov for et netværk.2,3

Bliv mobil – og bevar sikkerheden
●

Beskyt virksomhedens følsomme oplysninger, når de overføres, og
når de sendes til printeren eller MFP'en.

●

Beskyt virksomhedsoplysninger – brugerne kan udskrive fra
mobilenheder med ét tryk uden at skulle have adgang til netværket.3

HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs er kompatibelt med udvalgte HP LaserJet Enterprise-printere og -MFP'er med HP FutureSmart Firmware, som er udgivet i efteråret 2015 eller senere.
Du finder en liste over understøttede enheder på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Funktionen understøttes på udvalgte printere og kræver muligvis køb af valgfrit tilbehør. Inden udskrivning skal der oprettes direkte forbindelse fra mobilenheden til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet med en
multifunktionsprinter eller en printer med en forbindelse via Direkte trådløs. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Du kan finde flere oplysninger på
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3 Kræver en kompatibel mobilenhed, hvor udskrivning via NFC (nærfeltskommunikation) er aktiveret. Der findes en liste over mobilenheder, som er kompatible med udskrivning via nærfeltskommunikation på
http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Universel enheds-plug-in følger med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og senere versioner. HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
Tekniske specifikationer
Kassens indhold
J8030A

HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs; 2 mini-USB-kabler; Separat plastikomslag;
Velcrosæt; Installationsvejledning

Kompatibilitet
Operativsystemer
Understøttet printer
Understøttede browsere

Se dataarket for printeren for kompatible netværksoperativsystemer.
HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 eller senere. Mozilla 2.x eller senere; Firefox 2.x eller senere; Safari; Chrome

Tilslutning
Interfaces (standard)

802.11b/g trådløst Ethernet; NFC; Hi-Speed USB 2.0

Hukommelse
Standard
Flash

Ingen (bruger printerens hukommelse)
Ingen (bruger printerens lager)

Miljøkrav
Driftstemperatur
Anbefalet driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Anbefalet luftfugtighed ved drift
Luftfugtighed ved opbevaring

0 til 40ºC
0 til 40ºC
-40 til 70ºC
15 til 95 % ved 40º C
15 til 95 % ved 40º C
15 til 95 % ved 65º C

Printserverspecifikationer
Netværkstyper
Trådløs (802.11b/g/n)
Printservertype
Ekstern med HIP2 (hardware-integrationslomme)
Integreret webserver
Ja
Installer, konfigurer og administrer med HP Ja
Web JetAdmin
Opgraderbar firmware
Ja
Sikkerhedsstyring - beskrivelse
Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Sikkerhed på trådløse netværk: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Administratoradgangskode; (Samme sikkerhedsprotokoller som den tilsluttede Printer/MFP)

Mål (b x d x h)
Produktmål
Emballeret

82 x 56 x 20 mm
178 x 138 x 60 mm

Vægt
Produktvægt
Emballeret

0,061 kg
0,266 kg

Strømforbrug
Maksimum
Energikrav
Strømforsyningstype

2,5 W (maks)
Tilbehør drevet af værts-USB; Indgangsspænding: 5 V, 500 mA
Ingen (virker ved hjælp af USB-værtsbus)

Certificering
Sikkerhed
Elektromagnetisk
Telegodkendelser

EU (Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EU (EMC-direktiv 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Trådløs telekommunikation: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EC); EN 300 328; EN 62311

Garanti
1 års garanti med ombytningsservice.

Der er flere oplysninger på http://www.hp.com/go/jetdirect
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den
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