HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
Tilbehør for mobil utskrift med enkelt oppsett, enkel administrasjon og sterk sikkerhet.

1,2

Skriv ut fra mobile enheter – enkelt

Flere alternativer, enkel å styre

●

Ta i bruk trådløs direkteutskrift og touch-to-print-teknologi med
noen få enkle trinn 1,2,3

●

Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett –
konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendige.2

●

Administrer node-til-node-utskrift på enheten eller HP Embedded
Web Server, eller over hele flåten, ved å bruke HP Web
Jetadmin-programvare.4

●

Tøm trådløse utskriftsporter – mobilenheter kobler automatisk til og
fra skriveren eller MFP-en.2

●

Brukere velger ganske enkelt en skriver eller MFP de vil bruke, på
mobilenheten, hvor som helst på kontoret.2

●

Legg til muligheten for å skrive ut fra NFC-aktiverte mobilenheter –
nettverk er ikke nødvendig. 2,3

Bli mobil – og forbli beskyttet
●

Sikre forretningsinformasjon i transitt og på skriver eller MFP.

●

Beskytt forretningsinformasjon – brukere kan bruke touch-to-print
fra mobilenheter uten å koble seg til nettverket. 3

Tilbehør for HP 3000w NFC/trådløst direkte er kompatibelt med valgte HP LaserJet Enterprise-skrivere og MFPer med HP FutureSmart-fastvare, som ble lansert høsten 2015 og senere. Se
http://www.hp.com/go/mobileprinting for å finne en liste over støttede enheter.
2 Funksjonen støttes på utvalgte skrivere, og kan kreve kjøp av tilleggsutstyr. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi-nettverket til en Trådløst direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskriften startes. Avhengig av
mobilenheten, kan det også være nødvendig med en app eller driver. Lær mer på http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3 Krever en kompatibel NFC-utskriftsaktivert mobilenhet. Du finner en liste over kompatible NFC-utskriftsaktiverte mobilenheter på http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Universell tilleggsmodul for enheter tilbys med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og høyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
Tekniske data
Innhold i esken
J8030A

HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør; 2 mini-USB-kabler; Frittstående plastdeksel; Borrelåssett; Installeringsveiledning

Kompatibilitet
Operativsystemer
Skriver som støttes
Støttede nettlesere

Se skriverens dataark for kompatible nettverksoperativsystemer.
HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 eller høyere; Mozilla 2.x eller høyere; Firefox 2.x eller høyere; Safari; Chrome

Tilkobling
Grensesnitt (standard)

802.11b/g trådløst Ethernet; NFC; Høyhastighets-USB 2.0

Minne
Standard
Blits

Ingen (bruker minne i skriveren)
Ingen (bruker lagring i skriveren)

Miljøkrav
Temperatur ved drift
Anbefalt temperatur ved drift
Lagringstemperatur
Fuktighet ved drift
Anbefalt fuktighet ved drift
Fuktighet ved lagring

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

Utskriftsserverspesifikasjoner
Nettverkstyper
Trådløst (802.11 b/g)
Utskriftsservertype
Ekstern, HIP2 (Hardware Integration Pocket)
Innebygd webserver
Ja
Installer, konfigurer og administrer med HP Ja
Web JetAdmin
Oppgraderbar fastvare
Ja
Beskrivelse av sikkerhetsadministrasjon Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Trådløs nettverkssikkerhet: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Administratorpassord; (Samme sikkerhetsprotokoller som tilkoblet skriver/MFP)

Mål (b x d x h)
Produktmål
Med emballasje

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

Vekt
Produktvekt
Med emballasje

0,061 kg
0,266 kg

Strømforbruk
Maksimum
Strømtilførsel
Strømforsyningstype

2,5 watt (maksimum)
Vert-USB-drevet tilbehør; Nettspenning: 5 V, 500 mA
Ingen (drevet gjennom vertens USB-buss)

Sertifisering
Sikkerhet
Elektromagnetisk
Overholdelse av
telekommunikasjonsstandarder

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

Garanti
Ett års utskiftingsgaranti

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.hp.com/go/jetdirect
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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