HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli
kiegészítő
Egyszerű beállítást és kezelhetőséget, valamint kiváló adatvédelmet biztosító mobil nyomtatási
kiegészítő.
1,2

Nyomtasson mobileszközökről – egyszerűen
●

Néhány egyszerű lépéssel telepítheti a vezeték nélküli közvetlen
nyomtatást és az érintéssel indítható nyomtatási technológiát1,2,3

●

A társközi nyomtatást a HP beágyazott webkiszolgáló segítségével,
vagy flottaszinten a HP Web Jetadmin szoftverrel felügyelheti.4

●

A felhasználók a mobileszközükről bárhol az irodában
választhatnak egy nyomtatót vagy többfunkciós készüléket a
feladatok elvégzéséhez.2

●

NFC-kompatibilis mobileszközről is nyomtathat – hálózati kapcsolat
nélkül.2,3

Számos lehetőség, könnyű kezelhetőség
●

Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és
táblagépről – jellemzően további telepítés vagy alkalmazások
nélkül.2

●

Titkosítatlan, vezeték nélküli nyomtatási portok – a mobileszközök
automatikusan csatlakoznak a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós
készülékhez, illetve bontják a kapcsolatot.2

Válassza a mobil megoldást – a biztonság feladása
nélkül
●

Megvédheti bizalmas üzleti adatait az átvitel során, valamint a
nyomtatón vagy a többfunkciós készüléken is.

●

Védje meg üzleti adatait – a felhasználók az érintéssel indítható
nyomtatás révén hálózati hozzáférés nélkül nyomtathatnak.3
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HP 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő kompatibilis bizonyos, 2015 őszén vagy később bemutatott, HP FutureSmart firmware-t használó HP LaserJet Enterprise nyomtatókkal és többfunkciós
készülékekkel. A támogatott eszközök listáját lásd: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2A szolgáltatás csak bizonyos nyomtatók esetében támogatott, továbbá opcionális kiegészítő megvásárlására lehet szükség. Nyomtatás előtt a mobileszközt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal
kompatibilis többfunkciós készülék vagy nyomtató Wi-Fi hálózatához kell csatlakoztatni. A mobileszköztől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. További információk:
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3NFC-nyomtatással kompatibilis mobileszközt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobileszközök listáját lásd: http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióival érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a http://www.hp.com/go/webjetadmin webhelyről.

HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő
Műszaki specifikáció
A doboz tartalma
J8030A

HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő; 2 mini USB-kábel; Különálló műanyag borító; Tépőzáras készlet;
Üzembe helyezési útmutató

Kompatibilitás
Operációs rendszerek
Támogatott nyomtató
Támogatott böngészők

A kompatibilis hálózati operációs rendszereket lásd a nyomtató adatlapján.
HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 vagy újabb; Mozilla 2.x vagy újabb; Firefox 2.x vagy újabb; Safari; Chrome

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék)

802.11b/g vezeték nélküli Ethernet; NFC; Nagy sebességű USB 2.0

Memória
Alapkiépítésben
Vaku

Nincs (a nyomtató memóriáját használja)
Nincs (a nyomtató tárhelyét használja)

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet
Javasolt működési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Működési páratartalom
Ajánlott üzemeltetési páratartalom
Tárolási páratartalom

0–40ºC
0–40ºC
-40 – 70ºC
15–95% 40 ºC-on
15–95% 40 ºC-on
15–95% 65 ºC-on

Nyomtatókiszolgáló specifikációi
Hálózattípusok
Nyomtatókiszolgáló típus
Beépített webkiszolgáló
Telepítés, beállítás és üzemeltetés a HP
Web JetAdmin használatával
Frissíthető firmver
Biztonságkezelés – leírás

Vezeték nélküli (802.11 b/g)
Külső, HIP2 (hardverintegrációs rekesz)
Van
Van
Van
Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Biztonságos vezeték nélküli hálózatkezelés: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Rendszergazdai jelszó; (A csatlakoztatott nyomtatóéval/többf. készülékével megegyező biztonsági protokoll)

Méretek (sz x mé x ma)
A termék mérete
Csomagolva

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

Súly
A termék tömege
Csomagolva

0,061 kg
0,266 kg

Energiafogyasztás
Maximum
Tápellátási igény
Áramellátás típusa

2,5 W (maximum)
USB-gazdaportos kiegészítő; Bemeneti feszültség: 5 V, 500 mA
Nincs (áramellátás az USB-gazdabuszon keresztül)

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek
Elektromágneses
Kompatibilitás távközlési szabványokkal

EU (2006/95/EK alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011
EU (2004/108/EK EMC irányelv); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Vezeték nélküli távközlés: EU (1999/5/EK R&TTE irányelv); EN 300 328; EN 62311

Garancia
Egyéves cseregarancia
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