HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz
Aksesuarı
Kurulumu kolay, yönetimi basit ve güvenliği yüksek mobil baskı aksesuarı.

1,2

Mobil cihazlardan kolayca baskı alın

Çok sayıda seçenek, kolay denetim

●

Birkaç basit adımda kablosuz doğrudan yazdırma ve dokunmatik
baskı teknolojisini devreye alın 1,2,3

●

Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulamaya gerek olmadan,
çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.2

●

HP Katıştırılmış Web Sunucusu ile aygıt üzerinden veya HP Web
Jetadmin yazılımını kullanarak eşler arası baskıyı filo genelinde
yönetin.4

●

Yazıcı veya MFP'ye bağlayarak veya bağlantıyı kaldırarak, kablosuz
baskı bağlantı noktalarını temizleyin.2

●

Ofis içindeki herhangi bir yerden baskı yapabilmek için, kullanıcıların
mobil aygıtlarından bir yazıcı veya MFP seçmesi yeterlidir.2

●

Seçeneği, ağa gerek olmadan NFC özelliğine sahip mobil aygıtlara
ekleyebilirsiniz.2,3

Mobil olun ve güvende kalın
●

İşle ilgili hassas bilgileri hareket halindeyken, yazıcı veya MFP'de
koruyun.

●

İşle ilgili bilgilerinizi koruyun; kullanıcılar ağa erişmeksizin mobil
aygıtlardan dokunmatik baskı yapabilir.3

HP 3000w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuarı, 2015 Sonbaharında veya daha sonra piyasaya sürülecek olan ve HP FutureSmart Ürün Yazılımı'na sahip belirli HP LaserJet Enterprise yazıcı ve MFP'lerle uyumludur.
Desteklenen aygıtların listesi için, bkz. http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Özellik, belirli yazıcılarda desteklenmektedir ve isteğe bağlı bir aksesuarın satın alınmasını gerektirebilir. Baskı öncesinde mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir MFP veya yazıcının WiFi ağına doğrudan
bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
3 NFC özelliğine sahip olan uyumlu bir aygıt gerekir. NFC özelliğine sahip olan uyumlu mobil aygıtların tam listesi için, bkz. http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4 Evrensel aygıt eklentisi, HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ve daha yüksek sürümlerle birlikte sunulur. HP Web Jetadmin ücretsizdir ve http://www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.
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HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı
Teknik Özellikler
Kutudakiler
J8030A

HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı; 2 mini USB kablosu; Tek başına plastik kapak; Cırt cırt takımı; Kurulum
kılavuzu

Uyumluluk
İşletim Sistemleri
Desteklenen yazıcı
Desteklenen tarayıcılar

Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri için yazıcı veri sayfasına bakın.
HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 veya üstü; Mozilla 2.x veya üstü; Firefox 2.x veya üstü; Safari; Chrome

Bağlanabilirlik
Arabirimler (standart)

802.11b/g Kablosuz Ethernet; NFC; Yüksek Hızlı USB 2.0

Bellek
Standart
Flaş

Yok (yazıcı belleğini kullanır)
Yok (yazıcı depolama alanını kullanır)

Çevre koşulları
Çalıştırma sıcaklığı
Önerilen çalıştırma sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
Çalıştırma nemi
Önerilen çalışma ortamı nemi
Depolama nemi

0 - 40ºC
0 - 40ºC
-40 - 70ºC
40ºC'de %15 - 95
40ºC'de %15 - 95
65ºC'de %15 - 95

Yazıcı Sunucusu Özellikleri
Ağ türleri
Baskı sunucusu türü
Yerleşik Web Sunucusu
HP Web JetAdmin ile yükleyin, yapılandırın
ve yönetin
Yükseltilebilir ürün yazılımı
Güvenlik yönetiminin açıklaması

Kablosuz (802.11 b/g)
Harici, HIP2 (Donanım Tümleştirme Cebi)
Evet
Evet
Evet
Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Kablosuz ağ güvenliği: WPA2-Personal (WPA2-AES); Yönetici parolası; (Bağlı
yazıcı/MFP ile aynı güvenlik protokolleri)

Boyutları (e x d x y)
Ürün boyutları
Ambalajlı

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

Ağırlık
Ürün ağırlığı
Ambalajlı

0,061 kg
0,266 kg

Güç tüketimi
Azami
Güç İhtiyaçları
Güç kaynağı türü

2,5 vat (maksimum)
USB ana bilgisayar destekli aksesuar; Giriş voltajı: 5 V, 500 mA
Yok (USB ana bilgisayar destekli)

Sertifika
Güvenlik
Elektromanyetik
Telekom uyumluluğu

AB (Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
AB (EMC Direktifi 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Kablosuz telekomünikasyon: AB (R&TTE Direktifi 1999/5/EC); EN 300 328; EN 62311

Garanti
1 yıllık değiştirme garantisi

Daha fazla bilgi için, lütfen http://www.hp.com/go/jetdirect
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