HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
-lisävaruste
Mobiilitulostuksen lisävaruste, joka on helppo asentaa ja hallita ja jossa on vahvat
suojausominaisuudet.
1,2

Tulosta mobiililaitteista helposti

Useita eri vaihtoehtoja, helppo hallinta

●

Ota langaton suoratulostus ja touch-to-print-tulostustekniikka
käyttöön muutamalla helpolla vaiheella 1,2,3

●

Tulosta helposti erilaisista älypuhelimista ja tableteista – yleensä
asennusta tai sovelluksia ei tarvita.2

●

Hallitse vertaistulostusta laitteella tai HP:n sisäisellä
verkkopalvelimella tai keskitetysti kaikilla laitteilla HP Web Jetadmin
-ohjelmistolla.4

●

Selkeät langattoman tulostuksen portit – mobiililaitteet
muodostavat ja katkaisevat yhteyden tulostimeen tai
monitoimitulostimeen automaattisesti.2

●

Käyttäjät voivat valita tulostimen tai monitoimilaitteen
mobiililaitteilla ja hoitaa hommat kaikkialta toimistosta.2

●

Voit lisätä mahdollisuuden tulostaa NFC-tekniikkaa tukevista
mobiililaitteista – verkkoa ei tarvita.2,3

Käytä mobiililaitteita turvallisesti
●

Suojaa arkaluonteiset yritystiedot siirron aikana ja tulostimessa tai
monitoimitulostimessa.

●

Suojaa yrityksen tietoja – käyttäjät voivat käyttää
touch-to-print-toimintoa mobiililaitteissa muodostamatta yhteyttä
verkkoon.3

HP 3000w NFC/Wireless Direct -lisävaruste on yhteensopiva tiettyjen HP LaserJet Enterprise -tulostinmallien ja -monitoimilaitemallien kanssa syksyllä 2015 markkinoille tulevan HP FutureSmart -laiteohjelmiston
ansiosta. Katso tuettujen laitteiden luettelo osoitteesta http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Toiminto on tuettu vain tietyissä tulostimissa ja saattaa vaatia erikseen hankittavia lisävarusteita. Mobiililaite on kytkettävä ennen tulostamista suoraan samaan Wi-Fi-verkkoon kuin suoraa langatonta tulostamista
tukeva tulostin tai monitoimitulostin. Mobiililaitteen mukaan myös sovellus tai ohjain saattaa olla tarpeen. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3 Edellyttää yhteensopivaa, NFC-tulostusta tukevaa mobiililaitetta. Katso luettelo NFC-tulostusta tukevista mobiililaitteista osoitteesta http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Yleiskäyttöisen laitteen laajennus tarjotaan HP Web Jetadmin 10.3 SR4 -ohjelman sitä uudempien versioiden mukana. Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless -lisävaruste
Tekniset tiedot
Pakkauksen sisältö
J8030A

HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless -lisävaruste; 2 mini-USB-johtoa; erillinen muovisuojus; tarranauhapakkaus;
asennusopas

Yhteensopivuus
Käyttöjärjestelmät
Tuettu tulostin
Tuetut selaimet

Katso yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät tulostimen tiedoista.
HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 tai uudempi; Mozilla 2.x tai uudempi; Firefox 2.x tai uudempi; Safari; Chrome

Liitettävyys
Liitännät (vakio)

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

Muisti
Vakio
Salama

Ei mitään (käyttää tulostimen muistia)
Ei mitään (käyttää tulostimen tallennustilaa)

Ympäristövaatimukset
Käyttölämpötila
Suositeltu käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
Käyttökosteus
Suositeltu käyttökosteus
Säilytyskosteus

0–40 ºC
0–40 ºC
-40–70 ºC
15–95 % lämpötilassa 40º C
15–95 % lämpötilassa 40º C
15–95 % lämpötilassa 65º C

Tulostuspalvelimen tiedot
Verkkotyypit
Langaton (802.11 b/g)
Tulostinpalvelimen tyyppi
Ulkoinen, laitteistointegrointipaikka (HIP2)
Sisäinen Web-palvelin
Kyllä
Asennus, kokoonpanon määritys ja hallinta Kyllä
HP Web JetAdmin -sovelluksella
Päivitettävä laiteohjelmisto
Kyllä
Suojauksen hallinnan kuvaus
Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Langattomien verkkotoimintojen turvallisuus: WPA2-Personal (WPA2-AES);
järjestelmänvalvojan salasana; (Samat suojausprotokollat kuin yhdistetyssä tulostimessa tai monitoimilaitteella)

Mitat (lev. x syv. x kork.)
Mitat
Pakkauksessa

82×56×20 mm
178×138×60 mm

Paino
Tuotteen paino
Pakkauksessa

0,061 kg
0,266 kg

Virrankulutus
Enintään
Tehovaatimukset
Virtalähteen tyyppi

Enintään 2,5 W
Isäntä-USB-portista virtaa saava lisävaruste; syöttöjännite: 5 V, 500 mA
– (isäntä-USB-ohjaus)

Sertifiointi
Turvallisuus
Sähkömagneettinen
Telecom-yhteensopivuus

EU (pienjännitedirektiivi 2006/95/EY); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EU (EMC-direktiivi 2004/108/EY); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Langaton teleliikenne: EU (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY); EN 300 328; EN 62311

Takuu
Yhden vuoden vaihtotakuu

Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/jetdirect
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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