Φύλλο δεδομένων

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP
PageWide Enterprise Color Flow 785z+
Το νέο πρότυπο στις εκτυπώσεις
Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί τεχνολογία που βλέπει μπροστά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η HP σχεδίασε
την επόμενη γενιά εκτυπωτών HP PageWide Enterprise ώστε να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από κάθε
άποψη: χαμηλότερο κόστος έγχρωμης εκτύπωσης,1 μέγιστο χρόνο λειτουργίας και την ύψιστη ασφάλεια στη
βιομηχανία.2

Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία
ασφάλειας. Προορίζεται αποκλειστικά για
χρήση με δοχεία με αυθεντικό chip της HP.
Δοχεία με chip που δεν είναι της HP ενδέχεται
να μην λειτουργούν, και εκείνα που
λειτουργούν τώρα μπορεί να μην λειτουργούν
στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη
διεύθυνση:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Το χαμηλότερο κόστος έγχρωμης εκτύπωσης1
Εξασφαλίστε την ποιότητα που περιμένετε, με τεχνολογία HP PageWide που
παρέχει το χαμηλότερο κόστος ανά έγχρωμη σελίδα.1
Εκτυπώστε περισσότερες σελίδες και αντικαταστήστε δοχεία λιγότερο συχνά, με
τα προαιρετικά δοχεία υψηλής απόδοσης.3
Εκτυπώστε ακόμα πιο γρήγορα και εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία
ανά σελίδα, ρυθμίζοντας τον εκτυπωτή σε γενική λειτουργία γραφείου.4
Μειώστε το κόστος ενέργειας με τον πιο αποδοτικό MFP στην κατηγορία.5

Ελάχιστες διακοπές λειτουργίας. Μέγιστος χρόνος λειτουργίας.
Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας με μια συσκευή HP PageWide
σχεδιασμένη για να χρειάζεται την ελάχιστη συντήρηση στην κατηγορία.6
Ταχύτητες εκτύπωσης έως 50% υψηλότερες σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό –
Έως 75 σελ/λεπτό σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση.7
Οργάνωση, συρραφή, σελιδοποίηση και διάτρηση με προηγμένη εξωτερική
μονάδα τελικής επεξεργασίας που σάς βοηθάει να αυξήσετε την παραγωγή.
Σαρώστε αρχεία απευθείας στο Microsoft Office 365 και το SharePoint, καθώς και
σε email, USB και φακέλους δικτύου.8

Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο2
Κάθε εκτυπωτής που ανήκει στον στόλο σας ελέγχει τον κωδικό λειτουργίας του
και αυτοεπισκευάζεται από επιθέσεις.
Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή σας ελέγχονται ώστε να
διακόπτονται ύποπτα αιτήματα και κακόβουλο λογισμικό.
Η δραστηριότητα της μνήμης παρακολουθείται για συνεχή ανίχνευση και
αναχαίτιση επιθέσεων.
Το υλικολογισμικό ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση προκειμένου να
καθοριστεί εάν ο κώδικάς του είναι αυθεντικός και φέρει την ψηφιακή υπογραφή
της HP.

Προσφέρετε στις ομάδες εργασίας την ταχύτητα που χρειάζονται
Βοηθήστε τις ομάδες εργασίας να αποτυπώνουν κάθε σελίδα εύκολα και να
εντοπίζουν πιθανά λάθη ή σελίδες που λείπουν σε κάθε περίπτωση.
Εισαγάγετε δεδομένα πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, με το συρόμενο
πληκτρολόγιο.
Εξασφαλίστε το σωστό προσανατολισμό, την περικοπή στο σωστό μέγεθος και τη
βελτιστοποίηση της κλίμακας του γκρι για κάθε σαρωμένο έγγραφο.
Τοποθετήστε έως 200 σελίδες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για γρήγορη
σάρωση χωρίς επιτήρηση.
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Περιήγηση στο προϊόν
Απεικόνιση HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+

1. Περιστρεφόμενη, έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm (8,0 ιντσών)
2. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)
3. Θύρα εκτύπωσης USB εύκολης πρόσβασης
4. Συρόμενο πληκτρολόγιο
5. Μπροστινή θύρα για πρόσβαση στα δοχεία
6. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, χωρητικότητας 100 φύλλων, υποστηρίζει
μεγέθη έως 305 x 457 mm (12 x 18 ίντσες)
7. Ο δίσκος 2, χωρητικότητας 550 φύλλων, υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 297 x 432 mm
(11,7 x 17 ίντσες)
8. Προαιρετικός δίσκος 3 x 550 φύλλων και βάση, που υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως 297 x
432 mm (11,7 x 17 ίντσες); Για το μοντέλο 785z+ απαιτείται ένα αξεσουάρ δίσκου/βάσης
9. ADF 200 φύλλων με σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα και HP EveryPage
10. Φαξ (βασικός εξοπλισμός)
11. Ο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας χειρίζεται φύλλα μεγέθους έως 297 x 432 mm (11,7 x
17 ίντσες)
12. Ο επάνω κάδος της εξωτερικής μονάδας τελικής επεξεργασίας υποστηρίζει έως 250
φύλλα
13. Ο κάτω κάδος της εξωτερικής μονάδας τελικής επεξεργασίας υποστηρίζει έως 3.000
φύλλα; Συρραφή, σελιδοποίηση και προαιρετική διάτρηση
14. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
15. Θύρα Host USB, θύρα δικτύου Ethernet, θύρα εκτύπωσης Hi-Speed USB 2.0

1

Απαιτείται το μοντέλο 785z+ για να προσθέσετε ένα από τα ακόλουθα εξαρτήματα: Δίσκο χαρτιού 550 φύλλων και ερμάριο, δίσκο χαρτιού 3 x 550 φύλλων και βάση, δίσκο χαρτιού HCI 4.000 φύλλων και βάση.
Η εσωτερική μονάδα τελικής επεξεργασίας 350 φύλλων διατίθεται μόνο με τα μοντέλα HP PageWide Enterprise Color MFP 780dns και Flow MPF 785zs. Τα μοντέλα αυτά έχουν μέγιστη χωρητικότητα εξόδου 850 φύλλα. Η
εξωτερική μονάδα συρραφής και στοίβαξης 3.250 φύλλων (Z4L04A) είναι υποχρεωτικό εξάρτημα για το μοντέλο πολυλειτουργικού εκτυπωτή Flow 785z+. Το μοντέλο z+ έχει μέγιστη χωρητικότητα εξόδου 3.250 φύλλα. Τα
μοντέλα χωρίς εσωτερική ή εξωτερική μονάδα τελικής επεξεργασίας έχουν μέγιστη χωρητικότητα εξόδου 500 φύλλα.
2

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Αναλώσιμα

T0B23A Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης PageWide HP 982A (~8.000 σελίδες)
T0B26A Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης PageWide HP 982A (~10.000 σελίδες)
T0B24A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης PageWide HP 982A (~8.000 σελίδες)
T0B25A Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης PageWide HP 982A (~8.000 σελίδες)
T0B27A Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης PageWide υψηλής απόδοσης HP 982X (~16.000 σελίδες)
T0B30A Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης PageWide υψηλής απόδοσης HP 982X (~20.000 σελίδες)
T0B28A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης PageWide υψηλής απόδοσης HP 982X (~16.000 σελίδες)
T0B29A Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης PageWide υψηλής απόδοσης HP 982X (~16.000 σελίδες)

Εξαρτήματα

P1V18A Δίσκος χαρτιού 3x550 και βάση για HP PageWide
W1B43A Κιτ καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης HP PageWide
P1V16A Δίσκος χαρτιού 550 φύλλων για HP PageWide
W1B45A Κιτ κυλίνδρων HP PageWide
W1B44A Δοχείο υγρών υπηρεσίας HP PageWide
P1V17A Δίσκος χαρτιού 550 φύλλων και κουβούκλιο για HP PageWide
P1V19A Δίσκος χαρτιού υψηλής χωρητικότητας 4.000 φύλλων και βάση για HP PageWide
B5L28A Εσωτερικές θύρες USB HP
B5L31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών ΗΡ
E5K48A Μονάδα μνήμης DDR3 SODIMM 1 GB x32 144 ακίδων (800 MHz) ΗΡ
CC487A HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 500
Z4L04A Εξωτερική μονάδα συρραφής/στοίβαξης HP PageWide
Y1G11A Εξάρτημα διάτρησης οπών 2/4 HP LaserJet
Y1G12A Σουηδικό εξάρτημα διάτρησης οπών HP LaserJet
Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker – Συνδετήρες μονάδας φινιρίσματος
J8030A Εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης/NFC HP Jetdirect 3000w
J8031A Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw

Επισκευή και υποστήριξη

U9RJ6E Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με παρακράτηση ελαττωματικών μερών για PageWide Circulator 78x για 3 έτη
U9RJ7E Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με παρακράτηση ελαττωματικών μερών για PageWide Circulator 78x για 4 έτη
U9RJ8E Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με παρακράτηση ελαττωματικών μερών για PageWide Circulator 78x για 5 έτη
U9RK5PE Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με παρακράτηση ελαττωματικών μερών για PageWide Circulator 78x για 1 έτος
μετά την εγγύηση
U9RK6PE Υποστήριξη υλικού HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα με παρακράτηση ελαττωματικών μερών για PageWide Circulator 78x για 2 έτη
μετά την εγγύηση
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Τεχνικές προδιαγραφές
Μοντέλο

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+

Αριθμός προϊόντος

Z5G75A

Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Πίνακας ελέγχου

Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 20,3 cm (8,0 ιντσών); Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία); Φωτιζόμενο κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή
στο μενού της αρχικής οθόνης); Θύρα USB High-speed 2.0; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού

Εκτύπωση
Τεχνολογία εκτύπωσης

Τεχνολογία HP PageWide

Ταχύτητα εκτύπωσης1

Ασπρόμαυρη (A4, κανονική) Έως 55 σελ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 55 σελ./λεπτό;
Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης): Έως 38 σελ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, διπλής όψης): Έως 38 σελ./λεπτό;
Ασπρόμαυρη (γενικές εργασίες γραφείου): Έως 75 σελ./λ.; Έγχρωμη (γενικές εργασίες γραφείου): Έως 75 σελ./λ.;

Εκτύπωση πρώτης σελίδας2

Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,0 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,0 δευτερόλεπτα;
Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 17,5 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 17,5 δευτερόλεπτα;

Ανάλυση εκτύπωσης

Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 βελτιστοποιημένα dpi από 600 x 600 dpi εισόδου (σε μη καθορισμένο απλό χαρτί, ματ παρουσίαση HP Premium και ματ
μπροσούρα HP); Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 2.400 x 1.200 βελτιστοποιημένα dpi από 600 x 600 dpi εισόδου (σε φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced);
Τεχνολογία: Τεχνολογία HP PageWide, βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi;

Μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 125.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 2.500 έως 25.000

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού
εκτυπωτή

HP SureStart; Ανίχνευση εισβολών σε χρόνο εκτέλεσης; Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web
Jetadmin; Open Extensibility Platform; Υλικολογισμικό FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ; HP Circulator
Access Control; HP EasyColour; Μπροστινή θύρα εκτύπωσης USB; Αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης; Προεπισκόπηση εκτύπωσης; Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης;
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16); Σελιδοποίηση; Εκτύπωση φυλλαδίου; Συνοδευτικές σελίδες; Επιλογή δίσκου; Κλιμάκωση; Κατακόρυφος/Οριζόντιος
προσανατολισμός; Κλίμακα του γκρι υψηλής ποιότητας και μόνο μαύρη μελάνη; Λειτουργίες εκτύπωσης: γενική γραφείου/επαγγελματική/dpi παρουσίασης; Προαιρετικά:
Λύσεις επεκτασιμότητας HP και τρίτων κατασκευαστών; Ασύρματη λειτουργία

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

HP PCL 6; HP PCL 5c; Προσομοίωση HP postscript επιπέδου 3; PDF 1.7

Γραμματοσειρές

105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType μεταβλητού μεγέθους σε HP PCL; 92 εσωτερικές γραμματοσειρές μεταβλητού μεγέθους σε προσομοίωση HP Postscript επιπέδου
3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ); 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType); 2 εσωτερικές γραμματοσειρές Windows Vista 8 (Calibri, Cambria);
Πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διατίθενται μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων κατασκευαστών; Οι γραμματοσειρές HP LaserJet και η προσομοίωση IPDS διατίθενται στη
διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,23 mm (προεπιλεγμένη), 2 mm (λειτουργία από άκρη σε άκρη), Κάτω: 4,23 mm (προεπιλεγμένη), 2 mm (λειτουργία από άκρη σε άκρη),
αριστερά: 4,23 mm (προεπιλεγμένη), 2 mm (λειτουργία από άκρη σε άκρη), δεξιά: 4,23 mm (προεπιλεγμένη), 2 mm (λειτουργία από άκρη σε άκρη);

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Ναι

Συμβατότητα κάρτας μνήμης

DDR3 DIMM 144 ακίδων

Εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόματη (βασική)

Αντιγραφή
Ταχύτητα αντιγραφής

Μαύρο (A4, ISO): Έως 55 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4, ISO): Έως 55 αντίγραφα/λεπτό

Προδιαγραφές αντιγραφικού

Αντιγραφή διπλής όψης, δυνατότητα κλιμάκωσης, ρυθμίσεις εικόνας (σκουρότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια), N-up, ταξινόμηση Ν ή Ζ, προσανατολισμός
περιεχομένου, συρραφή, φυλλάδιο, αντιγραφή ταυτότητας, δημιουργία εργασιών, εκτύπωση από άκρη σε άκρη, αποθήκευση εργασιών; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως
9.999 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%;

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού
αντιγραφικού

Αυτόματη κλιμάκωση, σμίκρυνση/μεγέθυνση από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή (25 έως 400%), σελιδοποίηση, αυτόματη ανίχνευση χρώματος, αντιγραφή διπλής όψης,
ρυθμίσεις εικόνας (σκουρότητα, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια), δημιουργία εργασιών

Σάρωση
Ταχύτητα σάρωσης

Κανονική (Α4): Έως 120 εικόνες/λεπτό και έως 240 εικόνες/λεπτό σε εκτύπωση διπλής όψης; Διπλής όψης (Α4): Έως 120 εικόνες/λεπτό και έως 240 εικόνες/λεπτό σε
εκτύπωση διπλής όψης

Μορφή αρχείων σάρωσης

Ψηφιακή αποστολή: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A με δυνατότητα
αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Σάρωση σε USB εύκολης πρόσβασης: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, κείμενο (OCR), κείμενο Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF με
δυνατότητα αναζήτησης (OCR), PDF/A με δυνατότητα αναζήτησης (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR). Εκτύπωση από USB εύκολης πρόσβασης: PDF, PS, αρχεία έτοιμα για
εκτύπωση (.prn, .pcl, .cht)

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Συσκευή συζευγμένων φορτίων (CCD) και Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργίες εισόδου σάρωσης:
Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα: Αντιγραφή; Εmail; Φαξ; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε USB; Αποθήκευση σε μνήμη συσκευής;
Αποθήκευση σε SharePoint; Εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXP); Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; ADF σάρωσης διπλής όψης: Ναι, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
(ADF) διπλής όψης με ένα πέρασμα; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 297 x 432 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 ppi

Λειτουργίες σαρωτή για προχωρημένους

Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας; Ρυθμίσεις εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Ρύθμιση ποιότητας εξόδου; Ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi; Αυτόματη
ανίχνευση χρώματος; Διαγραφή άκρων; Ειδοποίηση εργασιών; Εξάλειψη κενών σελίδων; HP Quick Sets; HP EveryPage; Αυτόματος προσανατολισμός; Ενσωματωμένη
λειτουργία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), Αυτόματη περικοπή στη σελίδα; Αυτόματη ρύθμιση τόνου

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων

2.000 έως 75.000

Περιοχή σάρωσης

Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 432 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσων (ADF): 68 x 148 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 297 x 432 mm; Έως 297 x 1000
mm όταν επιλέγεται η ρύθμιση "μέγεθος σάρωσης μεγάλου μήκους"

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι

24 bit / 256

Ψηφιακή αποστολή

Βασική: Σάρωση σε e-mail; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε μονάδα USB; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε φαξ μέσω LAN; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet;
Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Αφαίρεση κενών σελίδων; Διαγραφή άκρων; Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων; Αυτόματη περικοπή στο περιεχόμενο; Compact
PDF

Φαξ
Φαξ3

Προαιρετικά, 33,6 kbps

Προδιαγραφές φαξ

Μνήμη φαξ: Έως 500 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 204 x 98 dpi; Ποιοτική: 204 x 196 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 1.000 αριθμοί (με 210 προορισμούς ο καθένας); Συμμόρφωση
με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού φαξ

Αποθήκευση φαξ, αρχειοθέτηση φαξ, προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, βιβλίο διευθύνσεων φαξ, φαξ LAN/Internet, επιβεβαίωση αριθμού φαξ, προγραμματισμός φαξ
για τις διακοπές

Ταχύτητα επεξεργαστή

1,2 GHz

Συνδεσιμότητα
Βασική

2 θύρες Host Hi-Speed USB 2.0; 1 συσκευή Hi-Speed USB 2.0; 1 θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000TX; 1 θύρα ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low
Energy; 1 θύρα RJ-11 μόντεμ/γραμμής τηλεφώνου

Προαιρετική

Εξάρτημα NFC/ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3000w J8030A, διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw J8031A

Ασύρματη λειτουργία

Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου

IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/
τείχος προστασίας. IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print

Δυνατότητες δικτύου

Μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Ethernet (βασικό) υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε συνδέσεις
Fast Ethernet και Gigabit Ethernet, IPsec (βασικό)
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Σκληρός δίσκος

Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης 320 GB (κρυπτογράφηση υλικού AES 256 ή μεγαλύτερη; Δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής: ασφαλής διαγραφή αρχείωνπροσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου)

Μνήµη

Βασική: 5632 MB; Μέγιστη : 5632 MB

Χειρισμός χαρτιού
Αριθμός δίσκων χαρτιού

Βασική: 2 (απαιτείται η πρόσθετη αγορά του δίσκου χαρτιού 550 φύλλων και της βάσης HP PageWide W1B50A, του δίσκου χαρτιού 3 x 550 φύλλων και της βάσης HP
PageWide W1B51A ή του δίσκου χαρτιού HCI 4.000 φύλλων και της βάσης HP PageWide W1B52A); Μέγιστη:

Τύποι μέσων

Απλό χαρτί, HP EcoFFICIENT, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP Premium 120 g, ματ χαρτί μπροσούρας HP 180 g, γυαλιστερή μπροσούρα HP, φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced,
ελαφρύ 60-74 g, μεσαίου βάρους 85-95 g, μεσαίου βάρους 96-110 g, βαρύ 111-130 g, πολύ βαρύ 131-175 g, χαρτόνι 176-220 g, ετικέτες, επιστολόχαρτο, φάκελος, βαρύς
φάκελος, προεκτυπωμένο, διάτρητο, χρωματιστό, bond, ανακυκλωμένο, σκληρό

Μέγεθος μέσων

Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 99,1 x 127 έως 304,8 x 457,2 mm; Δίσκοι 2-5: 210,1 x 148,1 έως 297,2 x 431,8 mm; Δίσκοι HCI 3 και 4: A4
Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): Δίσκος 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Δίσκοι 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4,
A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Δίσκοι HCI 3-4: A4
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6

Διαχείριση μέσων

Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 550 φύλλων
Τυπική έξοδος: Κάτω κάδος 3.000 φύλλων
Προαιρετική είσοδος: 1 x 550/βάση (A3/A4); 3 x 550/βάση (A3/A4); HCI (2 x 2.000 φύλλα A4)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 200 φύλλα

Βάρος μέσων

Δίσκος 1: Μόνο φωτογραφικό χαρτί 60-220 g/m², 300 g/m²; Δίσκοι 2-5: 60-220 g/m²; Δίσκοι HCI 3-4: 60-220 g/m²

Χωρητικότητα εισόδου

Μέγιστη: Έως 4.650 φύλλα
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 200 φύλλα

Χωρητικότητα εξόδου

Βασική: Έως 3.000 φύλλα (80 g/m²)
Μέγιστη: Έως 3.250 φύλλα (80 g/m²)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3,
18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10
Yosemite, UNIX, όλες οι εκδόσεις 32/64 bit των Windows 10 (εκτός από το λειτουργικό σύστημα RT για tablet), όλες οι εκδόσεις 32/64 bit των Windows 7, όλες οι εκδόσεις
32/64 bit των Windows 8/8.1 (εκτός από το λειτουργικό σύστημα RT για tablet), όλες οι εκδόσεις 32 bit των Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, κτλ.), όλες οι
εκδόσεις 32 bit των Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, κτλ.)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 και 3), Citrix σε Windows Server 2003/2003 R2, Citrix σε Windows
Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix σε Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (και Feature Pack 2 & 3) για Windows Server
2008 Terminal Services 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (για Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (για Windows Server 2008 R2
SP1 Terminal Services, 32/64 bit), Citrix XenApp 7.5 (για Windows Server 2012 και 2012 R2 Terminal Services, 64 bit), Citrix XenDesktop 5.6 (για Windows Server 2008 R2
Terminal Services, 32/64 bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (για Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (για Windows Server
2012 και 2012 R2 Terminal Services, 64 bit), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server
11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 για Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows
Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services),
Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bit
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/ 64 bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο; Για τις απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: http://www.microsoft.com
Mac: 1,3 GB διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου; Internet; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις υλικού με το λειτουργικό σύστημα
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.Apple.com

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

HP Connected, HP Device Experience (DXP), προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών HP PCL 6, πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης λογισμικού HP, οθόνη υποδοχής Mac OS
(κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία http://www.123.HP.com ή σε πηγή εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος για λογισμικό εκτυπωτών), online εγχειρίδια χρήσης

Διαχείριση ασφάλειας

Διαχείριση ταυτότητας: έλεγχος ταυτότητας Kerberos, έλεγχος ταυτότητας LDAP, κωδικοί PIN για 1.000 χρήστες, προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας της
ΗΡ και άλλων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών); Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, ήδη κοινόχρηστο κλειδί και έλεγχος
ταυτότητας Kerberos, υποστήριξη προσθήκης διαμόρφωσης WJA-10 IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1Χ (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, πιστοποιητικά, λίστα ελέγχου
πρόσβασης, η HP Trusted Platform Module (TPM) αποτελεί βασικό εξοπλισμό; Δεδομένα: κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης, κρυπτογραφημένα PDF και email
(χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft), ασφαλής διαγραφή, SSL/TLS (HTTPS), κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια; Συσκευή:
υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, απενεργοποίηση θύρας USB, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας,18 ανίχνευση εισβολών με τεχνολογία ασφαλείας Red
Balloon (συνεχής παρακολούθηση εντός της συσκευής για επιθέσεις), HP Sure Start Secure Boot (έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης), λίστα
επιτρεπόμενων διευθύνσεων (φορτώνει μόνο επιβεβαιωμένα καλό κώδικα (DLL, EXE, κτλ.); Διαχείριση ασφάλειας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager,21
μηνύματα syslog ασφάλειας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM Arcsight και Splunk; Για περισσότερες ρυθμίσεις
ασφαλείας επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120

Διαχείριση εκτυπωτή

HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Λογισμικό HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit για HP Universal Print Driver

Διαστάσεις και βάρος
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

Ελάχιστο 1.245 x 693 x 1.222 mm;
Μέγιστη: 2.495 x 1.175 x 1.535 mm (με όλες τις θύρες και τους δίσκους ανοιχτούς και τον τροφοδότη εγγράφων σηκωμένο);

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

790 x 760 x 1.027 mm

Βάρος εκτυπωτή

171,0 kg

Βάρος πακέτου

109,4 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15 έως 30ºC
Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία

Συνθήκες αποθήκευσης

Θερμοκρασία: Πριν από την αρχική ρύθμιση (χωρίς εκκαθάριση): -40 έως 60ºC; Μετά από την αρχική ρύθμιση (με εκκαθάριση): 0 έως 60ºC. Εάν αποθηκεύσετε τον εκτυπωτή
σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας, πρέπει να προθερμανθεί στην αποδεκτή θερμοκρασία λειτουργίας (η ΗΡ συνιστά να
αφήνετε τον εκτυπωτή σε χώρο με αποδεκτή θερμοκρασία λειτουργίας για 24 ώρες πριν από τη χρήση).
Υγρασία: 10 έως 80% σχετική υγρασία

Ισχύς4

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz;
Κατανάλωση: 740 Watt (μέγ. εκτύπωση), 570 Watt (εκτύπωση), 50 Watt (ετοιμότητα), 1,3 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,2 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2 Watt
(απενεργοποίηση);
Τυπική κατανάλωση ρεύματος5: Blue Angel: 4,287 kWh/εβδομάδα; Energy Star: 4,009 kWh/εβδομάδα;
Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό;

Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας

Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP
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Πιστοποιήσεις

CISPR 22:2008 Κλάση A, CISPR 32:2012 Κλάση A, EN 55032:2012 Κλάση A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Συμμόρφωση με Blue Angel Ναι, Blue Angel DE-UZ 205

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Ολλανδία

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+; Αρχικά δοχεία μελάνης HP (απόδοση μετά την εγκατάσταση 8.000 σελίδες για το δοχείο CMY και
10.000 σελίδες για το δοχείο μαύρου χρώματος); Οδηγός εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Τεκμηρίωση σε CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις νομικές
απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που διατίθενται.

Υποσημειώσεις
1

Ο ισχυρισμός περί χαμηλότερου κόστους ανά έγχρωμη σελίδα ισχύει για συσκευές που δεν πωλούνται στο πλαίσιο σύμβασης: Σύγκριση συσκευών HP PageWide A3 με την πλειοψηφία των έγχρωμων MFP μελάνης/laser (2.820 €-7.049 €)
και των έγχρωμων εκτυπωτών μελάνης/laser μίας λειτουργίας (1.410 €-2.819 €) της ίδιας κατηγορίας, τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2017, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q4 του 2016. Το κόστος ανά σελίδα
βασίζεται στην έκθεση τιμών και προωθητικών ενεργειών της gap intelligence για τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2017. Οι συγκρίσεις για τις συσκευές/τα αναλώσιμα που δεν πωλούνται στο πλαίσιο κάποιας σύμβασης βασίζονται στις
δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων μεγάλης διάρκειας και της απόδοσης σελίδων. Η μέση απόδοση των συσκευών HP βασίζεται στο
πρότυπο ISO/IEC 24711 και υπολογίζεται σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης, στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Για
περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies και hp.com/go/PageWideClaims.
2
Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2018 και εξέτασε η HP για τις λειτουργίες ασφάλειας ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας. Μόνο η ΗΡ προσφέρει έναν συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας που επιτρέπει την
παρακολούθηση με σκοπό τον εντοπισμό και την αυτόματη αντιμετώπιση επιθέσεων και την επακόλουθη αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού κατά την επανεκκίνηση. Για τη λίστα με τους εκτυπωτές:
http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.
3
Τα δοχεία υψηλής απόδοσης δεν περιλαμβάνονται στην αγορά του εκτυπωτή; Διατίθενται ξεχωριστά. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Σύγκριση βάσει εκτύπωσης στην επαγγελματική λειτουργία.
5
Ο ισχυρισμός περί ενεργειακής απόδοσης βασίζεται σε δεδομένα TEC που αναφέρονται στην τοποθεσία energystar.gov τον Φεβρουάριο του 2018. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα για να καθοριστεί η ενεργειακή απόδοση έγχρωμων
εκτυπωτών laser και MFP της ίδιας κατηγορίας με ταχύτητες εκτύπωσης από 20-80 σελ/λεπτό, τον Φεβρουάριο του 2018. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
6
O ισχυρισμός περί λιγότερων ανταλλακτικών βασίζεται στην ανάλυση της BLI για τους κορυφαίους MFP A3 της κατηγορίας, τον Αύγουστο του 2016. Για τους υπολογισμούς έχουν χρησιμοποιηθεί οι δημόσια διαθέσιμες και/ή
δημοσιευμένες από τους κατασκευαστές αποδόσεις των αναλωσίμων μεγάλης διάρκειας ζωής, θεωρώντας 600.000 εκτυπωμένες σελίδες (με αναλογία 60% ασπρόμαυρες/40% έγχρωμες); σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η
IDC για το Q3 του 2016. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Σύγκριση συσκευών HP PageWide A3 με την πλειοψηφία των έγχρωμων MFP μελάνης/laser (2.820 €-7.049 €) και των έγχρωμων εκτυπωτών μελάνης/laser μίας λειτουργίας (1.410 €-2.819 €) της ίδιας κατηγορίας, τον Απρίλιο του 2017,
σύμφωνα με το μερίδιο της αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q4 του 2016, εξαιρουμένων των άλλων προϊόντων HP PageWide. Οι ταχύτητες των εκτυπωτών HP PageWide υπολογίστηκαν με βάση τη γενική λειτουργία γραφείου,
εξαιρουμένης της πρώτης σελίδας. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/printerspeeds.
8
Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες: http://www.hpconnected.com
9
Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Οι ταχύτητες ISO υπολογίζονται σύμφωνα με το ISO/IEC 24734. Εξαιρείται η πρώτη σελίδα ή το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/printerclaims.
Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
Βάσει τυπικής δοκιμαστικής εικόνας ITU-T με τυπική ανάλυση και κωδικοποίηση MMR, η συσκευή φαξ της HP μπορεί να μεταδώσει με ταχύτητα 3 δευτ./σελίδα σε V.34 και 6 δευτ./σελίδα σε V.17.
4
Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του εκτυπωτή. Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος και τυπικής
κατανάλωσης ενέργειας Energy Star βασίζονται κατά κανόνα σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.
5
Κανονικοποιημένη TEC (βατώρες ανά σελίδα) Blue Angel: 0,257 Wh/σελίδα, Energy Star: 0,269 Wh/σελίδα.
2
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http://www.hp.com/gr
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