Керівництво з продукту

Будьте на крок попереду
Серії HP LaserJet Pro M102 і БФП 130, серії HP LaserJet Pro M203 і БФП M227

Висока швидкість,
невелике
споживання енергії

Легкий мобільний
друк

Гарантія якості

€991

€1391

€1191

1
€1991

€1691

€24911
€249

LaserJet Pro M102a
G3Q34A

LaserJet Pro M102w
G3Q35A

LaserJet Pro БФП M130a
G3Q57A

БФП LaserJet Pro M130nw
G3Q58A

БФП LaserJet Pro M130fn
G3Q59A

БФП LaserJet Pro M130fw
G3Q60A

До 22 стор./хв. (A4)2

Друк першої сторінки (FPO) за
7,3 сек. з моменту готовності
принтера3

Друк першої сторінки (FPO) за
7,4 сек. з моменту готовності
принтера3

Друк першої сторінки (FPO) за
7,0 сек. з моменту готовності
принтера3

Друк першої сторінки (FPO) за
7,5 сек. з моменту готовності
принтера3

Друк першої сторінки (FPO) за
7,3 сек. з моменту готовності
принтера3

+ Мобільний друк: Apple
AirPrint5, HP ePrint6, Google
Cloud PrintTM 2.07, сертифікат
Mopria

+ Сканування та копіювання

+ Мобільний друк: Apple
AirPrint5, HP ePrint6, Google
Cloud Print 2.07, сертифікат
Mopria

+ Факс

+ Сканування на електронну
скриньку поштою та
в мережеві папки10

Друк першої сторінки (FPO)
за 7,3 сек. з моменту готовності
принтера3
Світлодіодна панель управління
Підключення через USB
Подача на 150 аркушів,
вивід на 100 аркушів
Ресурс 700 сторінок
у комплекті4
Ресурс картриджу вторинного
використання 1600 сторінок4
Рекомендований місячний
об'єм друку (RMPV):
150 - 1500 сторінок

+ Робота в бездротовій мережі
+ Друк Wi-Fi Direct® — мережа
не потрібна9
+ Пріоритетний лоток
для подачі паперу
на 10 аркушів

+ Рідкокристалічна панель
управління
8

- Мобільний друк, Wi-Fi Direct,
робота в бездротовій мережі та
пріоритетний лоток для подачі
паперу на 10 аркушів недоступні

+ Робота в мережі Ethernet
та бездротовій мережі8
+ Друк Wi-Fi Direct — мережа
не потрібна9
+ 2-лінійна РК-панель
- Пріоритетний лоток
для подачі паперу на
10 аркушів недоступний

+ ADF на 35 аркушів
+ 2-лінійна РК-панель із
цифровою клавіатурою
- Wi-Fi Direct, робота в бездротовій
мережі та пріоритетний лоток
для подачі паперу на 10 аркушів
недоступні

+ Робота в бездротовій мережі8
+ Друк Wi-Fi Direct — мережа
не потрібна9
+ Кольоровий сенсорний
екран 6,9 см
- Пріоритетний лоток
для подачі паперу на
10 аркушів недоступний

€2491

€1991

€1791

€3191

€2691

LaserJet Pro M203dn
G3Q46A

LaserJet Pro M203dw
G3Q47A

БФП LaserJet Pro M227sdn
G3Q74A

LaserJet Pro MFP M227fdn
G3Q79A

БФП LaserJet Pro M227fdw
G3Q75A

До 28 стор./хв. (A4)2
Друк першої сторінки (FPO)
за 6,7 сек. з моменту готовності
принтера3

Друк першої сторінки (FPO) за
6,7 сек. з моменту готовності
принтера3
+ Робота в бездротовій мережі8

Друк першої сторінки (FPO) за
6,4 сек. з моменту готовності
принтера3
+ Сканування та копіювання

Друк першої сторінки (FPO) за 7 сек. з
моменту готовності принтера3
+ Факс

Друк першої сторінки (FPO) за
6,8 сек. з моменту готовності
принтера3
+ Легкий доступ через USB

Автоматичний двосторонній друк

+ Друк Wi-Fi Direct9

+ ADF на 35 аркушів

Світлодіодна панель управління

+ 2-лінійна РК-панель управління

Мобільний друк: Apple AirPrint5, HP
ePrint6, Google Cloud Print 2.07,
сертифікат Mopria

+ Ресурс 1600 сторінок
у комплекті4
- Wi-Fi Direct і робота в
бездротовій мережі недоступні

Підключення через USB,
робота в мережі Ethernet

+ Сканування на електронну скриньку
поштою та в мережеві папки10
+ 2-лінійна РК-панель із цифровою
клавіатурою

+ Кольоровий сенсорний екран
6,9 см
+ Робота в бездротовій мережі8
+ Друк Wi-Fi Direct9
+ Безконтактний друк NFC11

Рішення для управління та безпеки
Подача на 260 аркушів
(включаючи пріоритетний лоток на
10 аркушів), вивід на 150 аркушів
Ресурс 1000 сторінок у комплекті4
Ресурс 1600 сторінок (A) /
Ресурс картриджу вторинного
використання 3500 сторінок (X)4
Рекомендований місячний об'єм
друку (RMPV): 250 - 2500 сторінок

Примітки
Рекомендована виробником роздрібна ціна (MRSP) може змінюватися.
Розрахунки проведено на основі стандартів ISO/IEC 24734 та без урахування першого набору тестових документів. Більше інформації можна знайти на hp.com/go/printerclaims. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документу.
3
Розрахунки проведено на основі стандарту ISO/IEC 17629. Точна швидкість друку першої сторінки може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документу. Дізнайтеся більше на hp.com/go/printerclaims.
4
Заявлений об'єм відповідно до стандарту ISO/IEC 19798 за умови безперервного друку. Фактичні дані про об'єм друку можуть відрізнятися від указаних залежно від типу роздруківок та інших факторів. Для отримання додаткової інформації відвідайте: hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Мобільний пристрій повинен підтримувати AirPrint 1.5. Бездротове з'єднання можна встановлювати тільки на частоті 2,4 ГГц. Дізнайтеся більше на hp.com/go/mobileprinting.
6
Принтер повинен бути зареєстрований на ePrint. Може знадобитися додаток або додаткове програмне забезпечення. Бездротове з'єднання можна встановлювати тільки на частоті 2,4 ГГц. Дізнайтеся більше на hp.com/go/mobileprinting.
7
Потребує реєстрації на Google Cloud Print™ та облікового запису на Google. Бездротове з'єднання можна встановлювати тільки на частоті 2,4 ГГц. Дізнайтеся більше на hp.com/go/mobileprinting.
8
Швидкість бездротового з’єднання залежить від особливостей місцевості та відстані до точки доступу. Бездротове з’єднання можна встановлювати тільки з маршрутизаторами, які підтримують частоту 2,4 ГГц.
9
Перш ніж почати друк, мобільний пристрій має бути підключений безпосередньо до сигналу БФП або принтера з підтримкою Wi-Fi Direct®. Окремим мобільним пристроям може знадобитися додаткова програма або драйвер. Подробиці шукайте на hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi є зареєстрованою
торговельною маркою Wi-Fi Alliance®.
10
Потребує Інтернет підключення до принтера. Послуги можуть вимагати попередньої реєстрації. Доступність додатку залежить від країни, мови та угод. Подробиці шукайте на hpconnected.com.
11
Знадобиться мобільний пристрій, сумісний із функцією NFC. Перелік мобільних пристроїв, сумісних із функцією NFC, можна знайти на hp.com/go/nfcprinting.
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