Zariadenie radu
HP LaserJet 4345mfp

Maximalizujte produktivitu pracovnej skupiny pomocou tlače,
kopírovania, skenovania do e-mailu a analógového faxu1. Toto
flexibilné multifunkčné zariadenie podporuje viacnásobné zásobníky
na papier, možnosti dokončovania/stohovania dokumentov2,
výstupný zásobník3 s 3 priečinkami a digitálne odosielanie4.
Ideálne pre vyažené pracovné skupiny s 3 – 15 používatemi, od prevádzok s jedným pracoviskom až po regionálne/satelitné
kancelárie vekých organizácií, pre udí, ktorí potrebujú spoločný prístup k výkonnému monochromatickému multifunkčnému
zariadeniu, ktoré poskytuje celý rad pokročilých funkcií
Podporuje potreby vysokého pracovného nasadenia náročných pracovných skupín.

HP LaserJet 4345mfp

• Zvýšte produktivitu vyažených pracovných skupín v kanceláriách pomocou univerzálnych funkcií tlače, kopírovania,
digitálneho odosielania4 a faxu1.
• Flexibilné možnosti so vstupnou kapacitou papiera až 2 100 listov a obojstrannou tlačou1.
• Vyberte si výstupný zásobník3 s 3 priečinkami pre oddelenie funkcií tlače, kopírovania a faxu, ktorá prideuje priečinky
používateom alebo zakladá až 700 listov.
• Zvýšte výkon pomocou automatického podávača dokumentov (ADF) na 50 listov na spracovanie dokumentov
bez potreby obsluhy.
Zjednodušte si prácu a ušetrite čas.

HP LaserJet 4345x mfp

• Optimalizujte zabudované funkcie odosielania5 zariadenia MFP s voliteným softvérom pre digitálne odosielanie 4.06,
ktorý je schopný autorizácie LDAP a uchovávania úloh.
• Dosiahnite pôsobivé výsledky vždy, ke ich potrebujete, pomocou čiernobielej tlače a kopírovania na A4 rýchlosou
až 43 str./min.; výstup prvej strany už za 10 sekúnd.
• Vytvárajte vysokokvalitné obojstranné dokumenty pomocou príslušenstva na automatickú obojstrannú tlač1.
• Transformujte svoj pracovný tok dokumentov pomocou voliteného smerovacieho softvéru – posielajte informácie do širokej
škály aplikácií.
Jednoduchá, bezproblémová prevádzka so spoahlivou tlačiarou HP LaserJet.

HP LaserJet 4345xs mfp

• Jednoduché zdieanie – vychutnajte si najlepšiu prácu v sieti vo svojej triede za pomoci zabudovaného tlačového servera
HP Jetdirect Fast Ethernet.
• Intuitívny ovládací panel s jednoduchou obsluhou a s grafickou dotykovou obrazovkou.
• Využite jednoduchú obsluhu a spoahlivos spojenú s tlačiarami HP LaserJet, plus všestrannos multifunkčného zariadenia
s vysokou produktivitou.
• Získajte vždy vysokokvalitné výsledky pomocou technológie tlače HP Smart Printing7 – ktorá automaticky zlepšuje kvalitu tlače.

1
2
3

4
5
6
7

HP LaserJet 4345xm mfp

Analógový fax a príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač štandard pri modeloch HP LaserJet 4345x, 4345xs a 4345xm.
Zošívačka/stohovač: štandardné pri modeli HP LaserJet 4345xs; volitené príslušenstvo (predáva sa osobitne) pri modeloch HP LaserJet 4345, 4345x a 4345xm.
Výstupný zásonbík s 3 priečinkami: štandard pri modeli HP LaserJet 4345xm; volitené príslušenstvo (predáva sa osobitne) pri modeloch HP LaserJet 4345,
4345x a 4345xs.
Možnosti digitálneho odosielania prostredníctvom voliteného príslušenstva.
Zabudované funkcie odosielania zahajú odosielanie na e-mail, odosielanie do siete a autorizáciu LDAP.
Schopnosti digitálneho odosielania cez volitený softvér, predáva sa osobitne.
Použitie originálneho spotrebného materiálu HP zaručuje dostupnos všetkých funkcií inteligentnej tlače HP.

Rad HP LaserJet 4345mfp
1.

Jednoduchý dotykový ovládací
panel s 10 číselnými tlačidlami
na bezproblémovú interakciu
so zariadením

2.

Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú tlač

3.

Automatický podávač dokumentov
(ADF) na 50 listov automaticky
skenuje obojstranné dokumenty

4.

Viacúčelový zásobník na
100 listov zvláda médiá
až do 200 g/m2

5.

Nastavitené vstupné zásobníky
2 a 3 na 500 listov

6.

Stojan MFP s úložnou skrinkou

7.

Obojsmerný paralelný port
zhodný s IEEE-1284-B

8.

Zabudovaný tlačový server
HP Jetdirect Fast Ethernet

9.

Otvorený EIO slot umožuje
pripojenie zariadení od HP
aj iných výrobcov
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10. Port Jetlink pre zariadenia
na manipuláciu s papierom
od iných výrobcov
11. Konektor s hardvérovým rozhraním pre iné značky tlačiarní
12. 256 MB celkovej pamäte a
výkonný procesor 533 MHz
rýchlo vykonávajú zložité úlohy
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13. Vysokovýkonný zabudovaný
pevný disk HP s kapacitou
20 GB (minimálna) na efektívne
digitálne odosielanie, súkromnú
tlač a ukladanie úloh
14. Analógový fax8
15. Výstupný zásobník
s 3 priečinkami

Zobrazené zariadenie HP LaserJet 4345xm mfp

Stručný prehad radu

4345mfp (Q3942A)

4345x mfp (Q3943A)

4345xs (Q3944A)

4345xm mfp (Q3945A)

Tlačiare, napájací kábel, maska
ovládacieho panela, tlačová kazeta,
softvér a dokumentácia na CD-ROM-e,
informačné a cvičné CD, dokumentácia
v balení (referenčná príručka, inštalačný
leták, sprievodca konfiguráciou siete,
leták s informáciami o telefonickej
podpore) plus:

Základný model plus:

Základný model plus:

Základný model plus:

• Telefónny kábel

• Telefónny kábel

• Telefónny kábel

• Dokumentácia v balení (sprievodca
inštaláciou faxu)

• Dokumentácia v balení (sprievodca
inštaláciou faxu)

• Dokumentácia v balení (sprievodca
inštaláciou faxu)

• Vstupný zásobník 3 na 500 listov
pre celkovú kapacitu 1 100 listov

• Vstupný zásobník 3 na 500 listov
pre celkovú kapacitu 1 100 listov

• Vstupný zásobník 3 na 500 listov
pre celkovú kapacitu 1 100 listov

• Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú tlač

• Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú tlač

• Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú tlač

• Analógový fax8

• Analógový fax8

• Analógový fax8

• Stojan MFP s úložnou skrinkou

• Stojan MFP s úložnou skrinkou

• Príslušenstvo zošívačky/stohovača

• Výstupný zásobník s 3 priečinkami

• Viacúčelový zásobník na 100 listov
a vstupný zásobník 2 na 500 listov
pre celkovú kapacitu 600 listov
• Výstupný zásobník na 500 listov
• Automatický podávač dokumentov
(ADF) na 50 listov
• Zabudovaný tlačový server
HP Jetdirect Fast Ethernet
• 256 MB DDR RAM
• Pevný disk EIO s kapacitou 20 GB
(minimálna)
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Viac informácií nájdete v tabuke pre analógový fax HP LaserJet MFP 300

Získajte všestranné, efektívne a spoahlivé možnosti
na tvorbu dokumentov.
Stála hodnota

Výhody inteligentného spotrebného materiálu HP9

Celkové náklady na vlastníctvo sú kúčovým faktorom pri rozhodovaní
o kúpe. Tlačiare radu HP LaserJet 4345mfp pomôže značne zníži
náklady.
Efektívne multifunkčné zariadenie. Pôsobivé možnosti manipulácie s
papierom umožujú lokálnu produkciu dokumentov, pričom odstraujú
náklady spojené s centralizovanou tlačou.

Papiere a tlačové kazety HP sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s tlačovými
zariadeniami HP a poskytovali pôsobivé obrázky s poltónovaním, jemné
odtiene šedej a jemné detaily. Inteligentná tlačová technológia HP sa aktivuje
zakaždým, ke nainštalujete tlačovú kazetu HP; každá tlačová kazeta
HP umožuje ahkú správu spotrebného materiálu, pričom sústavne
upravuje vlastnosti tonera, aby zabezpečila vysokokvalitný výstup počas
celého obdobia prevádzkovej životnosti.

Spoahlivos, ktorá šetrí peniaze. Spoločnost Hewlett-Packard stále dostáva

Podpora HP, ktorá získava ocenenia

najlepšiu známku v rámci prieskumu služieb a spoahlivosti časopisu PC
Magazine a nedávno bola ocenená úplne najvyšším hodnotením A+.
Táto úrove spoahlivosti je hlavným faktorom za zlepšenou užívateskou
produktivitou a nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo.

Ponúkame škálu možností podpory, aby sme Vám umožnili vyaži
čo najviac zo svojej investície a zabezpečili, že Vaše multifunkčné zariadenie
bude vždy fungova so špičkovým výkonom. Začnite s obmedzenou
jednoročnou zárukou HP typu nasledujúci de na mieste, zdarma
podporovanou telefonicky. Aby sme Vám aj naalej zaručili bezproblémovú prevádzku, môžeme ponúknu alšie možnosti vrátane sieovej
inštalácie, pokročilej údržby a pozáručnej podpory.

Funkcie digitálneho odosielania
Nasledujúca tabuka podrobne uvádza štandardné funkcie digitálneho odosielania zariadenia MFP (nie je potrebný žiadny prídavný softvér):
Funkcia

Podporované typy súborov

Podporované rozlíšenia

Popis

Odosielanie na e-mail

.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF

Až 300 dpi

Naskenujte dokument a odošlite ho jednému alebo
viacerým príjemcom e-mailu vo farbe alebo čiernobielo.

Odosla do sieového priečinku

.PDF, .JPEG, .TIFF, .MTIFF

Až 600 dpi

Naskenujte dokument a odošlite ho do priečinka na sieti.

Pridajte nasledovné volitené komponenty a vybudujte si multifunkčné zariadenie tak, aby spalo potreby
Vášho podnikania.

(Q5968A)
Vstupné zásobníky na
500 listov – pre vstupnú
kapacitu až 2 100 listov

(Q5692A)
Výstupný zásobník s 3
priečinkami na 700 listov –
prirad’te jednotlivcom alebo
funkciám zariadenia

(Q5691A)
Zošívačka/stohovač –
zošíva až 30 strán;
stohuje až 500 listov

(Q2438B)
Podávač obálok na
75 kusov – efektívna
obchodná korešpondencia

(Q5969A)
Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú tlač

(Q5970A)
Stojan s úložnou skrinkou –
pohodlné ukladanie a
ahší prístup

(Q3701A)
Analógový fax
HP LaserJet MFP 300 –
pokročilé funkcie
firemného faxu

(J6058A)
Bezdrôtový tlačový
server HP Jetdirect 680n
802.11b pre bezdrôtové
pripojenie

(J6072A)
Bezdrôtový tlačový
adaptér HP bt1300
Bluetooth®10 – tlačte
z mobilných telefónov
alebo osobných
digitálnych asistentov

(T1936AA)
Softvér HP Digital
Sending 4.0 na digitálne
odosielanie – integruje
prácu s dokumentmi
do elektronických
pracovných tokov

(T1943AA)
Softvér HP AutoStore –
odosiela naskenované
dokumenty do aplikácií
na správu dokumentov

(Q2627A)
Pridajte až 512 MB
pamäte prostredníctvom
2 otvorených 100pinových DDR DIMM
slotov
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Použitie originálneho spotrebného materiálu HP zabezpečí dostupnos všetkých tlačových funkcií tlačiarní HP.
Viac informácií, zoznam podporovaných telefónov a iných zariadení nájdete na www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter.

Technické špecifikácie

Informácie
o objednávaní

Rýchlos tlače

Výstup prvej strany pri čiernobielej tlači: Menej ako 10 sekúnd
Čas na zahriatie: 2 minúty (nábeh)
Skutočná rýchlos sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.

Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Procesor

533 MHz, procesor MIPS 20KC

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Pamä

256 MB, vysokokapacitný pevný disk HP 20 GB, rozšíritený na 512 MB prostredníctvom 2 otvorených 100-pinových DDR DIMM slotov
pomocou technológie zlepšenia pamäte (MEt)

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Q2625A

100-pinová DDR DIMM
HP 64 MB

Q2626A

100-pinová DDR DIMM
HP 128 MB

Q2627A

100-pinová DDR DIMM
HP 256 MB

Q2628A

100-pinová DDR DIMM
HP 512 MB

Q3701A

Analógový fax
HP LaserJet MFP 300

Q5968A

Vstupný zásobník podávača HP
na 500 listov

Q5969A

Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú tlač HP

Q2438B

Podávač obálok HP na 75 listov

Q5691A

Zošívačka/stohovač HP

Q5692A

Výstupné zariadenie s
3 priečinkami HP

Q5970A

Stojan MFP s odkladacou
skrinkou HP

Tlač

Technológia:
Kvalita:

Štýly/písma:
Pracovné využitie:
Okraje tlače:

Laser
Najlepšia: 1 200 x 1 200 dpi (s HP Fastres 1200)
Normálna: 1 200 x 1 200 dpi (s HP Fastres 1200)
Návrhová: 600 x 600 dpi (s technológiou zlepšeného rozlíšenia REt)
Až 43 str/min (A4)
HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, jazyk na správu tlačiarne, PDF, XHTML
Režim Economode (ušetrí až 50 % tonera pri 600 dpi), okamžitý návrat do úsporného režimu po každej tlači pomocou
technológie s okamžitým nábehom teploty (šetrí elektrinu), volitená automatická obojstranná tlač a tlač viacerých
kópií (šetrí čas)
80 škálovatených písiem TrueType™
Až 200 000 strán za mesiac
Hore: 4,2 mm, vavo: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm1

Rozlíšenie:

Štandardné: 200 x 100 dpi; presné: 200 x 200 dpi; vel’mi presné: 300 x 300 dpi

Rýchlos:
Jazyky:
Ekonomická tlač:

Fax

Ohadom podrobnejších informácií si, prosím, pozrite Tabuku s údajmi Analógového faxového príslušenstva HP LaserJet MFP 300.

Digitálne odosielanie

Funkčnos:

Zabudované štandardné skenovanie do e-mailu, skenovanie do priečinka, autorizácia LDAP.
Volitené (cez DSS 4.0) odosielanie na LAN fax, odosielanie do tlačiarne, odosielanie do aplikácie.
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Zabudovaný web server HP, HP Web Jetadmin

Formáty súborov:
Konfigurácia:
Skenovanie

Kopírovanie

Typ:
Rozlíšenie:
Bitová hbka:
Odtiene šedej:
Skenovatená oblas:
Okraje:
Rozšírené funkcie:

Plochý, automatický podávač dokumentov (ADF) duplex
Optické 600 dpi
24-bitová
256 (8-bitová)
Minimálna vekos média: 148 x 210 mm, maximálna vekos média: 227 x 302 mm
Vavo: 4,2 mm; hore: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm (skenovanie od okraja po okraj)
Skener s rýchlosou 45 obrázkov za minútu a duplexným ADF na 50 listov, lampa Xenon pre okamžité
kopírovanie/skenovanie

Rýchlos:
Počet kópií:
Zmenšenie/zväčšenie:
Rozšírené funkcie:

Až 43 kópií/min (A4)
1-32 000
25 až 400%
Skener s rýchlosou 45 obrázkov za minútu a duplexným ADF na 50 listov

Typy médií

Papier (kancelársky, predtlačený, hlavičkový, preddierovaný, glejený, recyklovaný, farebný, tvrdý), transparentné fólie, štítky, obálky, karty

Manipulácia s médiami

Vstup
Zásobník 1

Formát
A4, A5, B5, executive, 16K, Pohadnica D, statement, 210 x 297 mm, obálky
(DL, C5, B5, č. 10, Bežná), vlastný 76 x 127 až 216 x 356 mm
Zásobník 2/3
60 až 120 g/m2
A4, A5, B5, executive, 16K, 210 x 297 mm, vlastný 148 x 210 až 216 x 356 mm
Duplexná jednotka
60 až 120 g/m2
A4, A5, B5, executive, 16K
Výstup: Listy: 4345/x mfp: 500, 4345xs mfp: 500 (alebo 15 balíkov z 30 zošitých strán), 4345xm mfp: 700 (500 v spodnom zásobníku,
100 v každom z dvoch horných zásobníkov), obálky: 100, transparentné fólie: 500
Duplexná tlač: 4345mfp: Automatická (volitená pri kúpe automatickej duplexnej jednotky), 4345x/xs/xm mfp: Automatická (štandardná)

Rozhranie a konektivita

Hmotnos
60 až 200 g/m2

Štandardné: Paralelný port v súlade s IEEE-1284-B, zabudovaný tlačový server HP Jetdirect Fast Ethernet (sieové pripojenie),
Hardvérové rozhranie pre iné značky tlačiarní (FIH), pripojenie faxu (pre volitené príslušenstvo analógového faxu), otvorený EIO slot
Volitené: Interné tlačové servery HP Jetdirect EIO, externé tlačové servery HP Jetdirect, pevný disk HP EIO a sieová karta HP Jetdirect EIO
do USB (kompatibilná so špecifikáciou USB 2.0), sériové číslo a LocalTalk

Kompatibilita operačných systémov

Štandardné: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (iba paralelné a sieové pripojenia), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x a novší,
OS X v.10.1 alebo novší
Volitené: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS
Aktuálne ovládače tlačiarne pre všetky podporované operačné systémy sú dostupné na stránke http://www.hp.com/support/lj4345mfp.
Ak nemáte prístup k internetu, pozrite si plagát na rýchlu inštaláciu dodaný v krabici s MFP

Kompatibilita sieových operačných systémov

Minimálne požiadavky na systém

Spotrebný materiál
Q6496A
Náhradné listy Mylar pre
automatický podávač dokumentov HP
(3 ks v balení)
C8091A Kazeta zošívačky HP, 5 000 spôn
Q5945A

Tlačová kazeta HP LaserJet2
(až 18 000 strán)

Až 18 000 štandardných strán v súlade s
ISO/IEC 19752

2

Súpravy na údržbu
Q5997A Súprava na údržbu automatického
podávača dokumentov HP

Štandardné: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitový, Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac
OS 8.6 a novší; Red Hat Linux 6.x a novší; SuSE Linux 6.x a novší; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (len systémy SPARC);
IBM® AIX 3.2.5 a novší; MPE-iX
Volitené: Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, Server 2003, Apple Mac OS 9.x, OS X

J7960A

Interný gigabitový ethernetový
tlačový server HP Jetdirect 625n

J7934A

Interný tlačový server Fast Ethernet
pre tlačiarne HP Jetdirect 620n

Microsoft Windows 98: Pentium 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150, 32 MB RAM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB RAM;
Windows 2000: procesor 133 MHz, 64 MB RAM; Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB RAM; Windows Server 2003 (štandardné vydanie):
procesor 550 MHz,, 128 MB RAM; 220 MB voného priestoru na pevnom disku pre Windows, mechanika CD-ROM alebo pripojenie
k internetu, obojsmerný paralelný port v súlade s IEEE-1284
160 MB voného priestoru na pevnom disku, Mac OS 9.x a Mac OS X v 10.1 a novšie, mechanika CD-ROM, obojsmerný paralelný port
v súlade s IEEE-1284-B

J6058A

Interný bezdrôtový
ethernetový tlačový server
HP Jetdirect 680n 802.11b

J6072A

Bezdrôtový adaptér Bluetooth®
HP bt1300

®

®

®

Ovládací panel

Intuitívna prevádzka a zrozumitené správy jednoduché na pochopenie, dotyková obrazovka LCD s rozmermi 640 x 240 s funkciami
pomoci. Správy sa môžu zobrazova v 20 jazykoch. Tlačidlá: Zruši úlohu, Zača, Šípka dole, Pomoc, Ponuka, Šípka hore, Šípka spä,
numerická klávesnica s 13 tlačidlami s funkciami Zruši, Spánok, Stav; kontrolky: Pripravený, Dáta a Pozor

Riadenie tlačiarne

Zabudovaný web server HP, HP Web Jetadmin, HP Toolbox, HP LaserJet Utility

Napájanie

Požiadavky: Vstupné napätie 220 až 240 V striedavý prúd (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), odporúčaná kapacita okruhu 8 amp. Externý AC

Rozmery (š x h x v)

4345mfp: 730 x 550 x 550 mm (vrátane výstupného zásobníka)/802 x 648 x 842 mm; 4345x mfp: 730 x 550 x 670 mm/802 x 648 x 1052 mm;
4345xs/xm mfp: 880 x 730 x 1 100 mm/1 200 x 1 000 x 1 440 mm

Hmotnos (rozbalená/zabalená)

4345mfp: 51,6 kg/69,8 kg; 4345x mfp: 54,6 kg/74,4 kg; 4345xs mfp: 69,4 kg/171 kg; 4345xm mfp: 69,3 kg/171 kg

Prevádzkové prostredie

Rozsah prostredia: prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C, odporúčaná prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C, prevádzková vlhkos: 10 až 80%
relatívna vlhkos, odporúčaná prevádzková vlhkos: 10 až 80% relatívna vlhkos, teplota skladovania: 0 až 35 °C, vlhkos skladovania:
10 až 80% relatívna vlhkos. Hladina hluku poda ISO 9296, akustický výkon: LwAd 7,0 B(A) (tlač), 7,2 B(A) (kopírovanie)

Certifikáty

Bezpečnostné certifikáty: IEC 60950 (medzinárodný), EN 60950 (medzinárodný), IEC 60825-1+A1, EN 60825-1+A11 Trieda 1 Laserový/
LED produkt, GB4943, Vyhlásenie o laseroch (Fínsko). Certifikáty EMC: IEC 60950 (Medzinárodné), EN 60950 (Medzinárodné), IEC 60825-1
+A1, EN 60825-1+A11 Trieda 1, GB4943, CISPR 22 +A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 Trieda B, EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3,
EN 55024, FCC Titul 47 CFR, ICES-003, Vydanie 3, AS /NZS 3548+A1+A2 GB9254, Smernica EMC 89/336/EHS, Smernica o nízkom
napätí 73/23/EHS, Označenie CE (Európa), EN55022/FCC Čas 15 Trieda A, ke je pripojený kábel LAN. Energy Star®

Záruka

Obmedzená záruka jeden rok s odozvou nasledujúci pracovný de na mieste inštalácie; volitené HP Care Packs sú dostupné

*Platí len s jazykmi Postscript a PCL 6.

http://www.hp.sk

http://www.hp.com/go/all-in-one

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené
vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi alebo službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže poklada
za vyjadrenie nejakej alšej záruky. Spoločnos HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo vynechané informácie v tomto dokumente.
Vydané v EMEA 12/05 5982-8001SKE

Manipulácia s papierom

Súprava na údržbu tlačiarne HP
(220 V)

Tlačové ovládače a inštalačný softvér na CD-ROM-e (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, HP LaserJet Utility, HP Toolbox,
softvér Macintosh, popis tlačiarne PostScript)

http://www.hp.com

Príslušenstvo

Q5999A

Štandardný softvér

(rozbalená/zabalená)

Pamä

Konektivita

Softvér digitálneho odosielania
T1936AA

Softvér digitálneho odosielania
HP 4.0

T1943AA

HP AutoStore
Služby a podpora

H7668A/E

HP Care Pack, 3 roky
záruka nasledujúci
pracovný de na pracovisku

H7686A/E

HP Care Pack, záruka do 4
hodín na pracovisku, 3 roky

H7688PA/PE

HP Care Pack, pozáručný
servis, záruka nasledujúci
pracovný de na pracovisku, 1 rok

H7689PA/PE

U2010A/E

HP Care Pack, pozáručný
servis, záruka do 4 hodín
na pracovisku, 1 rok
Inštalácia a konfigurácia siete

