Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
Accesoriu de imprimare mobilă cu configurare simplă, maniabilitate simplă şi securitate
puternică.
1,2

Imprimi de la dispozitivele mobile – simplu

Mai multe opţiuni, uşor de controlat

●

Implementezi imprimarea Wireless Direct şi tehnologia „atinge şi
imprimă” în câţiva paşi simpli 1,2,3

●

Imprimi simplu de la o varietate de smartphone-uri şi tablete – în
general, fără configurare sau aplicaţii necesare.2

●

Gestionezi imprimarea peer-to-peer de la dispozitiv, de la serverul
Web încorporat HP sau la nivelul întregii flote IT, utilizând software-ul
HP Web Jetadmin.4

●

Porturi libere de imprimare wireless – dispozitivele mobile se
conectează şi se deconectează automat de la imprimantă/MFP.2

●

Utilizatorii pur şi simplu selectează o imprimantă/un MFP de la
dispozitivele lor mobile pentru a imprima, oriunde ar fi în birou.2

●

Adaugi opţiunea de imprimare de la dispozitivele mobile echipate cu
NFC – nu este nevoie de reţea.2,3

Fii mobil – şi rămâi protejat
●

Protejezi informaţiile sensibile de afaceri în tranzit şi la imprimantă
sau la MFP.

●

Protejezi informaţiile de afaceri – utilizatorii pot folosi funcţia „atinge
şi imprimă” de la dispozitivele mobile, fără a accesa reţeaua.3

Accesoriul HP 3000w NFC/Wireless Direct este compatibil cu anumite imprimante şi echipamente MFP HP LaserJet Enterprise cu HP FutureSmart Firmware, care va fi lansat în toamna lui 2015 şi ulterior. Pentru o listă de
dispozitive acceptate, vizitează http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Caracteristica este acceptată pe anumite imprimante şi poate necesita cumpărarea unui accesoriu opţional. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua WiFi a unui MFP sau a unei
imprimante cu capabilitate Wireless Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi necesară şi o aplicaţie sau un driver. Află mai multe la http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3 Necesită un dispozitiv mobil compatibil cu funcţie de imprimare prin NFC. Pentru o listă de dispozitive mobile compatibile cu funcţie de imprimare prin NFC, vizitaţi http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Plug-inul de dispozitiv universal este oferit cu HP Web Jetadmin 10.3 SR4 şi cu versiunile superioare. HP Web Jetadmin este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
Specificaţii tehnice
Ce se găseşte în cutie
J8030A

Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless; 2 cabluri mini-USB; capac din plastic, independent; set arici; ghid de instalare

Compatibilitate
Sisteme de operare
Imprimantă acceptată
Browsere acceptate

Consultă fişa de date a imprimantei pentru sistemele de operare de reţea compatibile.
HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 sau versiuni superioare; Mozilla 2.x sau versiuni superioare; Firefox 2.x sau versiuni superioare; Safari;
Chrome

Conectivitate
Interfeţe (standard)

802.11b/g Wireless Ethernet; NFC; USB 2.0 de mare viteză

Memorie
Standard
Bliţ

Fără (utilizează memoria din imprimantă)
Fără (stochează în unitatea imprimantei)

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare
Temperatură de funcţionare recomandată
Temperatură de stocare
Umiditate de funcţionare
Umiditate de funcţionare recomandată
Umiditate stocare

De la 0 până la 40ºC
De la 0 până la 40ºC
De la -40 la 70 ºC
15–95% la 40 ºC
15–95% la 40 ºC
15–95% la 65 ºC

Specificaţii print server
Tipuri de reţea
Tip server de imprimare
Server Web încorporat
Instalaţi, configuraţi şi gestionaţi folosind
HP Web JetAdmin
Firmware upgradabil
Gestiunea securităţii

Wireless (802.11 b/g)
Extern, HIP2 (spaţiu disponibil pentru integrare soluţii hardware)
Da
Da
Da
Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); securitate în reţea wireless: WPA2-Personal (WPA2-AES); parolă de
administrator; (Aceleaşi protocoale de securitate ca imprimanta/echipamentul MFP ataşat)

Dimensiuni (L x A x î)
Dimensiunile produsului
Împachetat

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

Greutate
Greutate produs
Împachetat

0,061 kg
0,266 kg

Consum energie
Maxim
Cerinţe de alimentare
Tip sursă de alimentare

2,5 W (maximum)
Accesoriu alimentat prin port USB; tensiune de intrare: 5 V, 500 mA
Fără (prin magistrală USB)

Certificare
Siguranţă
Electromagnetic
Conformitate Telecom

UE (Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
UE (Directiva EMC 2004/108/CE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Telecomunicaţii wireless: UE (Directiva R&TTE 1999/5/CE); EN 300 328; EN 62311

Garanţie
Un an garanţie cu înlocuire

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi http://www.hp.com/go/jetdirect
Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru
produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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