Ürün kılavuzu

3 Orijinal HP kartuşu. 2 yıla kadar yetecek toner.1 Tek bir muhteşem HP paketi.
HP LaserJet Ultra M106, MFP M134 ve MFP M230 serisi1
Yüksek hacimli
baskılar

Kolay mobil baskı

%60’a kadar daha
az baskı maliyeti2

€2293

€2593

€3093

€3493

HP LaserJet Ultra M106w (G3Q39A)

HP LaserJet Ultra MFP M134a (G3Q66A)

HP LaserJet Ultra MFP M134fn (G3Q67A)

HP LaserJet Ultra MFP M230sdn (G3Q76A)

6.900 sayfaya kadar kapasiteye sahip üç adet
kartuşla sunulur4

6.900 sayfaya kadar kapasiteye sahip üç adet
kartuşla sunulur4

6.900 sayfaya kadar kapasiteye sahip üç adet
kartuşla sunulur4

15.000 sayfaya kadar kapasiteye sahip üç adet
kartuşla sunulur4

Dakikada 22 sayfaya kadar,5 A4

Hazır durumdan 7,4 saniyede ilk sayfa çıkışı6

Hazır durumdan 7,5 saniyede ilk sayfa çıkışı6

Dakikada 28 sayfaya kadar,5 A4

Hazır durumdan 7,3 saniyede ilk sayfa çıkışı

+ Düz yataklı tarama ve kopyalama özellikleri

+ Faks özellikleri

Hazır durumdan 6,7 saniyede ilk sayfa çıkışı6

USB bağlantısı; kablosuz ağ kullanımı

+ LCD kontrol paneli

+ 35 yapraklık ADF

+ Otomatik çift taraflı baskı

Mobil baskı: Wi-Fi Direct®,8 Apple AirPrint,9 HP ePrint,10
Google Cloud Print™ 2.0,11 Mopria sertifikalı

- Mobil baskı, Wi-Fi Direct, kablosuz ağ kullanımı ve 10
yapraklık öncelikli giriş tepsisi özelliklerine sahip değildir

+ Ethernet ağ kullanımı

6

7

LED kontrol paneli
160 kağıtlık giriş (10 kağıtlık öncelikli giriş tepsisi dahil), 100
kağıtlık çıkış
RMPV:12 250 - 2.500 sayfa

+ E-postaya ve ağ klasörlerine tarama13

+ Mobil baskı: Apple AirPrint, HP ePrint, Google
Cloud Print 2.0,11 Mopria sertifikalı
9

10

+ 2 satırlı LCD kontrol paneli

+ Sayısal tuş takımına sahip 2 satırlı LCD

+ 260 yapraklık giriş (10 yapraklık öncelikli tepsi dahil),
150 yapraklık çıkış

- Wi-Fi Direct, kablosuz ağ kullanımı ve 10 yapraklık öncelikli

+ Yönetilebilirlik ve güvenlik çözümleri
+ Önerilen aylık sayfa sayısı (RMPV):12 350–3.000 sayfa
- Wi-Fi Direct, kablosuz ağ kullanımı ve faks özelliklerine sahip değildir

Notlar

HP LaserJet Ultra M106 ve MFP M134 serisi: Yaklaşık 280 sayfalık ortalama aylık sayfa hacimlerine ve beyan edilen ISO/IEC 19752 baskı kapasitelerine dayanmaktadır; HP LaserJet Ultra MFP M230sdn: Yaklaşık 625 sayfa olarak açıklanan ortalama aylık sayfa hacimlerine ve beyan edilen ISO/IEC 19752 baskı
kapasitelerine dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar, basılan içeriklere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
LaserJet Ultra ve daha önceki HP yazıcı ve MFP’leri için sayfa başı maliyet karşılaştırması, üreticiler tarafından en yüksek kapasiteli kartuşlar ve uzun ömürlü sarf malzemeleri için yayınlanan belirtimlerin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Sayfa başı maliyet, baskı kapasitesine ve sarf malzemeleri için üreticiler tarafından
önerilen perakende satış fiyatına dayanmaktadır. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir. ISO baskı kapasitesi, varsayılan modda kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Üreticiler Tarafından Önerilen Perakende Satış Fiyatında değişiklik olabilir.
4
ISO/IEC 19798 uyarınca sürekli baskıya göre beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
6
ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Tam ilk sayfa çıkış hızı sistem yapılandırması, yazılım uygulaması, sürücü ve belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims.
7
Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.
8
Baskı öncesinde mobil aygıtın Wi-Fi Direct® özelliğine sahip bir MFP veya yazıcının sinyaline doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıta bağlı olarak, bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance®’a ait bir tescilli ticari markadır.
9
Mobil aygıtta iOS v7.0 veya üzeri bir sürüm bulunmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting.
10
Yazıcı için ePrint hesap kaydı gerekir. Uygulama veya yazılım gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting.
11
Google Cloud Print™ kaydı ve Google™ hesabı gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting.
12
HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
13
Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. hpconnected.com.
1
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