Довідник із продукції

3 оригінальні картриджі HP. 2-річний запас тонера.1 1 чудовий комплект HP.
Серії HP LaserJet Ultra M106, MFP M134 та MFP M2301
Великі обсяги
друку

Зниження
вартості друку на
60%2

Легкий
мобільний друк

229€3

259€3

309€3

349€3

БФП HP LaserJet Ultra MFP M230sdn (G3Q76A)
БФП HP LaserJet Ultra M106w (G3Q39A)

БФП HP LaserJet Ultra MFP M134a (G3Q66A)

БФП HP LaserJet Ultra MFP M134fn (G3Q67A)

Постачається з трьома картриджами – ресурс до 6900
сторінок4

Постачається з трьома картриджами – ресурс до
6900 сторінок4

Постачається з трьома картриджами – ресурс до
6900 сторінок4

До 22 стор./хв,5 A4

Друк першої сторінки з режиму готовності за 7,4 с6

Друк першої сторінки з режиму готовності за 7,5 с6

Друк першої сторінки з режиму готовності за 7,3 с6

Друк першої сторінки з режиму готовності за 6,7 с6

+ Можливості планшетного сканування й
копіювання

+ Функції факсу

+ Автоматичний двосторонній друк

+ Пристрій автоматичної подачі на 35 аркушів

+ РК-панель управління

+ Сканування на електронну пошту та в мережеві папки13

+ Підтримка мережі Ethernet

Підтримка USB; підтримка бездротової мережі7
Мобільний друк: Wi-Fi Direct®,8 Apple AirPrint,9 HP ePrint,10
Google Cloud Print™ 2.0,11 сертифікат Mopria
Світлодіодна панель управління
Вхідний лоток на 160 арку шів (включно з пріоритетним
лотком на 10 арку шів), вихідний лоток на 100 арку шів

- Мобільний друк, Wi-Fi Direct, підтримка бездротової
мережі та пріоритетний вхідний лоток на 10 аркушів
недоступні

Рекомендований місячний об’єм друку :12 250–2500 сторінок

До 28 стор./хв,5 A4

+ РК-панель управління на 2 рядки
+ Мобільний друк: Apple AirPrint,9 HP ePrint,10 Google + Вхідний лоток на 260 аркушів (включно з пріоритетним
Cloud Print 2.0,11 сертифікат Mopria
лотком на 10 аркушів),вихідний лоток на 150 аркушів
+ РК-панель управління на 2 рядки з цифровою
+ Рішення зручного керування/безпеки
клавіатурою
+ Рекомендований місячний об’єм друку:12 350–3000 сторінок
- Wi-Fi Direct, підтримка бездротової мережі та
пріоритетний вхідний лоток на 10 аркушів недоступні

Примітки

Постачається з трьома картриджами – ресурс до 15 000
сторінок4

- Wi-Fi Direct, підтримка бездротової мережі та функції факсу
недоступні

1
Серії HP LaserJet Ultra M106 та MFP M134: на основі середньомісячної кількості надрукованих сторінок близько 280 й номінального ресурсу картриджа за стандартом ISO/IEC 19752; HP LaserJet Ultra MFP M230sdn: на основі середньомісячної кількості надрукованих сторінок близько 625 й номінального
ресурсу картриджа за стандартом ISO/IEC 19752. Фактичні результати можуть значно відрізнятися залежно від надрукованого вмісту та інших факторів. Більш детальну інформацію див. на hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Порівняння вартості відбитка для пристрою HP LaserJet Ultra та попередніх моделей принтерів і БФП HP виконано на підставі опублікованих виробниками характеристик, що стосуються картриджів найвищої місткості та витратних матеріалів із тривалим терміном служби. Вартість відбитка враховує ресурс картриджа та
рекомендовану виробником роздрібну ціну на витратні матеріали. Фактична собівартість може бути іншою. Значення ресурсу картриджа за стандартом ISO ґрунтується на даних про безперервний друк у режимі за замовчуванням. Більш детальну інформацію наведено на сторінці hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Рекомендована виробником роздрібна ціна може змінюватися.
4
Номінальне значення ресурсу ґрунтується на вимогах стандарту ISO/IEC 19798 і даних про безперервний друк. Фактична продуктивність може значно відрізнятися в залежності від вмісту друкованих зображень та інших факторів. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт: hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Швидкість друку виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734; перший комплект тестових документів не враховувався. Детальнішу інформацію див. на веб-сторінці hp.com/go/printerclaims. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
6
Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Фактичний час друку першої сторінки залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа. Докладнішу інформацію наведено на веб-сайті hp.com/go/printerclaims.
7
Ефективність бездротового зв’язку залежить від фізичного середовища й відстані до точки доступу, може бути обмеженою під час активних підключень VPN.
8
Перед початком друку необхідно підключити мобільні пристрої через бездротову мережу до БФП або принтера, що підтримує Wi-Fi Direct®. Для деяких мобільних пристроїв може також знадобитися встановлення програми або драйвера. Додаткову інформацію див. на веб-сайті hp.com/go/mobileprinting.
Wi-Fi є зареєстрованим товарним знаком компанії Wi‑Fi Alliance®.
9
На мобільному пристрої має бути встановлено ОС iOS 7.0 або новішої версії. Для отримання додаткової інформації завітайте на hp.com/go/mobileprinting.
10
Для принтера потрібна реєстрація облікового запису ePrint. Може знадобитися програма або програмне забезпечення. Для отримання додаткової інформації завітайте на hp.com/go/mobileprinting.
11
Потрібні реєстрація на Google Cloud Print і обліковий запис Google™. Для отримання додаткової інформації завітайте на hp.com/go/mobileprinting.
12
Компанія HP рекомендує підтримувати кількість надрукованих сторінок на місяць у заявленому діапазоні оптимальної продуктивності пристрою, базуючись на таких факторах, як періодичність заміни витратних матеріалів і термін служби пристрою протягом періоду розширеної гарантії.
13
Потрібне підключення принтера до Інтернету. Для отримання послуг може знадобитися реєстрація. Доступність застосунку залежить від країни, мови та угод. Докладнішу інформацію див. на веб-сайті hpconnected.com.

© HP Development Company, L.P., 2016–2017 р. Інформацію, наведену в цьому буклеті, може бути змінено без попередження. Усі гарантії для продуктів і послуг компанії HP прямо викладено в тексті гарантії, яка надається разом із такими продуктами та послугами. Жодна інформація, наведена в цьому
документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні зобов’язання. Компанія HP не несе відповідальності за технічні чи редакційні помилки або упущення, які можуть бути наявні в цьому документі.
Apple та AirPrint є товарними знаками корпорації Apple, Inc. Google і Google Cloud Print є товарними знаками корпорації Google, Inc.

Поділитися з колегами
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