HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
Tillbehör för mobil utskrift med enkel installation, enkel administration och hög säkerhet.

Enkel utskrift från mobila enheter

1,2

Många alternativ och enkel hantering

●

Implementera trådlös direktutskrift och touch-to-print-teknik i några
få enkla steg 1,2,3

●

Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor - i princip
ingen konfiguration eller några appar krävs.2

●

Hantera peer-to-peer-utskrift via enheten eller HP inbäddad
webbserver eller skrivarparken med hjälp av programvaran HP Web
Jetadmin.4

●

Tydliga trådlösa utskriftsportar – mobila enheter ansluter och
kopplar bort automatiskt från skrivaren eller MFP-enheten.2

●

Användare behöver bara välja en skrivare eller MFP-enhet från sina
mobila enheter, oavsett var de befinner sig på kontoret.1

●

Lägg till möjligheten att skriva ut från mobila enheter med
NFC-funktion – inget nätverk behövs. 2,3

Bli mobil och förbli skyddad
●

Skydda viktig företagsinformation vid överföring och på skrivaren
eller MFP-enheten.

●

Skydda företagsinformation – användare kan använda
touch-to-print-teknik
från mobila enheter utan att ha tillgång till nätverket. 3

HP 3000w NFC/trådlöst direkt-tillbehör är kompatibla med utvalda HP LaserJet Enterprise-skrivare och MFP-enheter med den inbyggda programvaran FutureSmart som lanserades hösten 2015 och senare. En lista över
kompatibla mobila enheter finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Funktionen stöds av valda skrivare och det kan hända att du måste köpa vissa tillbehör. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett trådlöst nätverk för en multifunktionsskrivare eller skrivare som är förberedd
för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Det kan även behövas en app eller en drivrutin, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3 Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
Teknisk information
Medföljer
J8030A

HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör; 2 mini-USB-kablar; Fristående plastlock; Kardborresats; Installationsguide

Kompatibilitet
Operativsystem
Skrivare som stöds
Webbläsare stöds

Se skrivarens datablad för kompatibla nätverksoperativsystem.
HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 eller senare; Mozilla 2.x eller senare; Firefox 2.x eller senare; Safari; Chrome

Anslutning
Gränssnitt (standard)

802.11b/g trådlöst Ethernet; NFC; USB 2.0 med hög hastighet

Minne
Standard
Blixt

Inget (använder skrivarens minne)
Inget (använder skrivarens lagring)

Miljökrav
Drifttemperatur
Rekommenderad drifttemperatur
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Rekommenderad luftfuktighet vid drift
Luftfuktighet vid förvaring

0 till 40 ºC
0 till 40 ºC
-40 till 70 ºC
15 till 95 % vid 40 ºC
15 till 95 % vid 40 ºC
15 till 95 % vid 65 ºC

Printserverspecifikationer
Nätverkstyper
Typ av printserver
Inbäddad webbserver
Installera, konfigurera och administrera
med HP Web JetAdmin
Uppgraderingsbar fast programvara
Säkerhetshantering

Trådlöst (802,11 b/g)
Externt fack för maskinvaruintegrering (HIP2)
Ja
Ja
Ja
Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Säkerhet för trådlösa nätverk: WPA2-Personal (WPA2-AES);
Administratörslösenord; (Samma säkerhetsprotokoll som den anslutna skrivaren/MFP-enheten)

Yttermått (b x d x h)
Produktmått
Med emballage

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

Vikt
Produktens vikt
Med emballage

0,061 kg
0,266 kg

Strömförbrukning
Maximal
Strömförsörjning
Typ av nätaggregat

2,5 W (maximalt)
Strömdrivna tillbehör för värd-USB; Inspänning: 5 V, 500 mA
Ingen (USB-värd-bussdriven)

Certifiering
Säkerhet
Elektromagnetisk
Telekomöverensstämmelse

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

Garanti
Ett års utbytesgaranti

Om du vill ha mer information, gå till http://www.hp.com/go/jetdirect
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för
HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.
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