HP Color LaserJet 9500mfp

Barevný tisk a kopírování až do velikosti A3, skenování do elektronické pošty,
faxování1, kompletace dokument a volitelné digitální odesílání2 navržené pro
náročné pracovní skupiny a oddlení. Pokrokové technologie a spotební
materiál HP pinášejí psobivou a konzistentní kvalitu barev.
Ideální ke zhotovování velkého objemu dokument ve všeobecných kanceláských prostedích v oddleních velkých podnik,
kde je požadována snadnost použití, barevný tisk/kopírování A3 s pokrokovými nástroji na zpracování dokument plus
nabídka píslušenství na kompletaci a digitální odesílání dokument ke zvýšení efektivity a zjednodušení pracovních postup.
Rychlý a spolehlivý barevný tisk, kopírování, skenování do elektronické pošty, faxování1 a kompletace dokument.

HP Color LaserJet 9500mfp
včetn tídičky s 8 pihrádkami

• Efektivní barevný tisk, kopírování, skenování do elektronické pošty, faxování1 a kompletace dokument v jednom výkonném zaízení.
• Tisk rychlostí až 24 str./min v barvách nebo černobíle, jednostrann nebo oboustrann na rzné typy a velikosti papíru
až do velikosti A3.
• Rychlé zpracování dat až 6 MB/s zajišuje hladký penos a maximální produktivitu v celém oddlení.
• Intuitivní ovládací panel s dotykovou obrazovkou – společné rozhraní pro nkolik zaízení HP usnaduje použití a minimalizuje
náklady na školení.

Barevný tisk profesionální kvality zvýší psobivost a dodá vaší organizaci profesionální image.
• Vysoce kvalitní barvy využívající technologii zdokonalení obrazu, adaptivní tvorbu polotón a trapping dodají na psobivosti všem
vašim interním i externím podnikovým dokumentm.
• Pesné barvy a ostrý text s technologií HP Imageret 4800 plus podpora norem sladní barev zajišují konzistentnost tiskových úloh.
• Inteligentní technologie tisku HP Smart3, zabudované do multifunkčního zaízení a spotebního materiálu HP zajišují nastavení
parametr tisku tak, aby byla vždy zajištna profesionální kvalita dokument.

HP Color LaserJet 9500mfp se
sešívačkou/odkládacím zásobníkem
Dopejte si vtší flexibilitu s nástroji umožujícími kompletaci dokument, zjednodušení pracovních proces a správu pístupu
a volitelným velkokapacitním
k barevnému tisku.
vstupním zásobníkem

• Zhotovujte kompletní dokumenty jediným stisknutím tlačítka s využitím našich čty kompletačních doplk: HP tídička
s 8 zásobníky, odkládací zásobník/sešívačka HP na 3 000 list, odkládací zásobník HP na 3 000 list nebo multifunkční finišer
HP na 1 000 list.
• Volitelný HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)2 umožuje digitáln snímat a distribuovat papírové dokumenty.
• Volitelný HP AutoStore software DSS 4.0 slouží ke smrování digitalizovaných informací do aplikací správy dokument.
• Uvažte výhodu profesionálního barevného tisku bez rizika vysokých výdaj: HP Colour Access Controls vám umožní kontrolovat využití
barev vaší pracovní skupinou zamezením zbytečného barevného tisku a kopírování.
HP Color LaserJet 9500mfp
s multifunkčním finišerem
a volitelným velkokapacitním
vstupním zásobníkem
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Pouze pro zem s povolením telekomunikačního úadu. Další informace naleznete ve specifikaci analogového faxového píslušenství HP LaserJet MFP 300.
HP Digital Sending Software 4.0 je volitelný (není součástí dodávky, prodává se samostatn). Software se instaluje na server, vyžaduje server.
Pi použití originálního spotebního materiálu HP je zajištna dostupnost všech tiskových funkcí HP.

HP Color LaserJet 9500mfp
1.

HP tídička s 8 pihrádkami.
Mezi další výstupní zaízení
patí HP tídička s 8 pihrádkami,
HP odkládací zásobník na
3 000 list a HP zásobník
s odkládáním/se sešívačkou
a odkládáním na 3 000 list.

2.

Automatický podavač dokument
(ADF) s kapacitou až 100 list
slouží k podávání jednotlivých
list oddlen.

3.

Snadno použitelný ovládací
panel s dotykovou obrazovkou
umožuje konfigurovat varování
pi dosažení určitých stav
a zobrazit nápovdu.

4.

Čtyi inteligentní tiskové kazety
HP se zvýšeným obsahem
toneru zvyšují produktivitu.

5.

Čtyi samostatné zobrazovací
válce zajišují nízké provozní
náklady na stránku pi tisku
s vysokým pokrytím toneru.

6.

Ozonový ventilátor a filtr
chrání kvalitu vzduchu.

7.

Standardní velkokapacitní vstupní
zásobník na 2 000 list (HCI)
podporuje formáty Letter/A4
a zvyšuje vstupní kapacitu na
3 100 list.

8.

Nastavitelné zásobníky 2 a 3
(vstupní zásobníky na 500 list
každý) automaticky rozpoznávají
standardní velikosti papíru
a umožují také tisknout
na vlastní velikosti papíru.

9.

Vestavná duplexní jednotka
podporuje automatický
oboustranný tisk a kopírování
pi plné rychlosti tiskového stroje.

1

2

3

16
15
14
13
12
11
10

4
5
6

9
7
8

10. Konektor HP Jetlink umožuje
pipojit kompletační doplky
jiných výrobc.
11. Karta k pipojení kopírovacího
zaízení (rozšíený vstupní/
výstupní port [EIO])
12. FIH (pipojení rozhraní jiných
výrobc) umožuje pidávat
zaízení jiných výrobc určená
k monitorování a zúčtování
kopírovacích úloh.
13. Interní tiskový server
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
(EIO) podporuje velmi rychlý
provoz v síti.
14. Port USB 1.1 rozšiuje
možnosti pipojení.
15. Konektor RJ11 umožuje
analogové faxování.
16. Standardní pevný disk 20 GB
(EIO) umožuje ukládání
tiskových úloh.

HP Color LaserJet 9500mfp
Na obrázku s HP tídičkou s 8 zásobníky a volitelným velkokapacitním vstupním zásobníkem

Vysoká výkonnost zkracuje dobu návratnosti investic
Model HP Color LaserJet 9500mfp se svou nízkou cenou
a ekonomickým provozem poskytuje mimoádnou návratnost
investic a navíc je všestranný, spolehlivý a pizpsobivý.
• Podpora jednoho zaízení namísto čty, správa menšího počtu
položek spotebního materiálu, minimalizace nárok na množství
skladovaného spotebního materiálu a minimalizace počtu
servisních zásah snižují provozní náklady.
• Standardní interní analogová faxová karta1 a funkčnost odesílání
do e-mailu zvyšují užitnou hodnotu zaízení. Výsledkem je efektivní
sdílení informací a zvýšená produktivita práce v kancelái.
• Software HP DSS 4.0 zjednodušuje práci s dokumenty. Píležitost
ke zmn komunikačních proces a distribuce papírových
dokument – se sousední kanceláí nebo s partnerem na druhém
konci svta. Snížení objemu ručních postup nejen umožuje
rychlejší zpístupnní obsahu a zrychlení proces, ale také
snižuje náklady na fyzickou manipulaci s dokumenty a jejich
distribuci. Elektronické ukládání obsahu šetí místo a snižuje
náklady na fyzické archivování.
1

Pouze pro zem s povolením telekomunikačního úadu. Další informace naleznete
ve specifikaci analogového faxového píslušenství HP LaserJet MFP 300.

• Automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování plus n-tisk
(tisk nkolika stran na jednu stránku) snižují spotebu papíru
a šetí tak pírodní zdroje.
• Konzistentní barevný tisk šetí čas, toner a papír, který by jinak
pišel nazmar pi opravném tisku.
• Úsporný režim výrazn snižuje spotebu a šetí tak pírodní
zdroje i vaše peníze, aniž by to mlo vliv na výkonnost tohoto
produktu. Tento produkt spluje požadavky Energy Star® verze
1.0, což je dobrovolný program podporující vývoj energeticky
úsporných kanceláských produkt.
• K zajištní vysoké produktivity uživatele a nízkých náklad
na vlastnictví v nejvtší míe pispívá oceovaná spolehlivost
zaízení, podpora a služby HP. Společnost Hewlett-Packard
získává již dvanáct let v ad vysoká ocenní v hodnocení
spolehlivosti a úrovn služeb v časopisu PC Magazine a nedávno
dokonce získala vbec nejvyšší možné ohodnocení A+. Namísto
frustrace a drahých prostoj získávají uživatelé vždy kvalitní
výtisky!

Zvýšená efektivita a produktivita pro náročné pracovní
skupiny a oddlení.
Nejjednodušší, nejspolehlivjší a nejkompletnjší
nástroje správy síových periferních zaízení
Zjednodušená správa zaízení se softwarem HP Web Jetadmin. Software HP Web
Jetadmin pedstavuje společný obslužný software ke správ síových periferních
zaízení HP i jiných výrobc než HP. Umožuje provádt dálkovou instalaci,
konfiguraci, diagnostiku a proaktivní správu mnoha zaízení. Veškeré úlohy správy sít
lze provádt s pomocí standardního webového prohlížeče.
HP Embedded Web Server provádí vzdálenou diagnostiku, odesílá e-mailová
varování a automatizuje objednávání spotebního materiálu prostednictvím
webového prohlížeče, což šetí čas a peníze.
S pomocí HP Web Jetadmin a HP Embedded Web Server mže každý uživatel sít
rychle a spolehliv penášet informace, konfigurovat zaízení nebo aktualizovat
firmware – výsledkem je vyšší produktivita pracovní skupiny i efektivita práce IT.

Pednosti inteligentního spotebního
materiálu HP Smart1
Papíry HP a tiskové kazety HP LaserJet byly navrženy tak, aby společn pracovaly
s tiskárnami HP. Výsledkem jsou vysoce kvalitní, profesionální dokumenty, kdykoli
potebujete. Inteligentní technologie tisku HP Smart je aktivována pi každém vložení
tiskové kazety HP do multifunkčního zaízení. To umožuje monitorovat stav spotebního
materiálu, objednávat nový spotební materiál a vždy úspšn tisknout. Každá tisková
kazeta HP prbžn upravuje nastavení vlastností toneru tak, aby byl zajištn vysoce
kvalitní výstup po celou životnost kazety.
Dálkové odstraování problém a proaktivní varování usnadují správu zaízení HP
Color LaserJet 9500mfp a výmnu spotebního materiálu HP. Pohodlné online
objednávání prostednictvím programu HP SureSupply zjednodušuje správu
inventáe. (Dostupnost se mže lišit dle zemí.)

Od chaosu k digitalizaci
Pednosti multifunkčního zaízení jsou nepopiratelné. Proč platit za adu
samostatných zaízení a jejich spotební materiál, když stejné poteby celé pracovní
skupiny zabezpečí jediné síové multifunkční zaízení?

9500mfp
Základní model

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Napájecí kabel, telefonní kabel
(pouze v zemích, ve kterých je
zajištna podpora faxu), dokumentace k tiskárn, software tiskárny na
disku CD-ROM, pelepka ovládacího
panelu, tiskové kazety (4), dva
vstupní zásobníky na 500 list,
víceúčelový zásobník na 100 list,
velkokapacitní vstupní zásobník
na 2 000 list (Q1891A), automatický oboustranný tisk, automatický
podavač dokument, tiskový server
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet,
pevný disk 20 GB EIO – nezbytné
zaízení k výstupu papíru je teba
vybrat a objednat samostatn.

Se zaízením HP Color LaserJet 9500mfp a softwarem HP DSS 4.0 mžete nyní
rozšíit své možnosti odesílání dokument. Pemna papírových dokument do
digitálního formátu umožní jejich rychlé, snadné a bezpečné rozesílání prostednictvím rzných sítí včetn internetu. Stisknutím jediného tlačítka mžete odesílat
dokumenty e-mailem, na faxové pístroje, do souboru, do PC, do síových složek nebo
do distribučních seznam.
HP AutoStore ješt více rozšiuje vaše možnosti odesílání. Umožní vám inteligentn
snímat, zpracovávat a pesmrovávat dokumenty do nejoblíbenjších aplikací správy
obsahu. Hladké pesmrování obsahu do stávajících databází a infrastruktur správy
dokument. Rychlé, jednoduché a spolehlivé snímání, zpracování a pesmrování
sad papírových dokument do digitálních formát.

Nástroje HP pro správu pístupu k barevnému tisku
S ešením HP Colour Access Controls, umožujícím sledování a plnou kontrolu nad
využitím barevného tisku, je barevný tisk a kopírování finančn dostupnjší, než
kdykoli pedtím.
Za účelem sledování využití barev pro konkrétní úlohy, konkrétními uživateli
a zaízeními generuje plug-in modul HP Web Jetadmin’s Report Generation
v reálném čase i pravideln s časovým odstupem zprávy, které poskytují pehled
o využití barevného tisku. Po pidání ešení tetí strany HP navíc umožuje snadnou
alokaci výdaj na jednotlivá oddlení.
Funkce zablokování barevného kopírování pomocí hesla umožuje využívat zaízení
pouze jako černobílou kopírku. Barevný tisk lze také zpístupnit pouze nkterým
uživatelm či skupinám. Takto zajistíte, že barevný tisk budou využívat pouze lidé,
kteí ho pro svou práci skutečn potebují, nap. obchodní a marketingové týmy.
A barevný tisk mžete také dočasn vypnout, napíklad pes víkend. Ješt vyšší
úrove kontroly vám pak poskytne schopnost zpístupnit barevný tisk pouze určitým
aplikacím, a jiným naopak ponechat pouze možnost černobílého tisku, napíklad
e-mailm.
Toto inteligentní zaízení poskytuje uživatelm možnost zhotovovat barevné psobivé
materiály, když potebují zanechat dobrý dojem, a používat úspornjší černobílý tisk
pro tisk bžných dokument.
1

Použití originálního spotebního materiálu HP.

Zvolte ešení manipulace s papírem na výstupu podle poteb svého podniku
HP Color LaserJet 9500mfp (základní model) musí být objednán s jedním z tchto čty zaízení k výstupu papíru
Velkokapacitní vstupní zásobník na 2 000 list (Q1891A) je volitelný

HP Color LaserJet 9500mfp
s tídičkou s 8 pihrádkami

HP Color LaserJet 9500mfp
s odkládacím zásobníkem

HP Color LaserJet 9500mfp
s multifunkčním finišerem

HP Color LaserJet 9500mfp
se sešívačkou/odkládacím
zásobníkem

Q5693A – Tídička s 8 zásobníky
Každý zásobník tídičky mže být
ke snazšímu odebírání dokument
vyhrazen pro jednotlivce, pracovní
skupiny nebo oddlení. Tídička
mže být také konfigurována jako
tídička/odkládací zásobník, odkládací zásobník a separátor úloh.

C8084A – Odkládací zásobník
Umožuje uložit až 3 000 list
papíru v sadách s pesazením.

C8088B – Multifunkční finišer
Má kapacitu k uložení až
1 000 list, sešívá sady až
o 50 listech, skládá listy do
brožury plus skládá a sešívá
brožury až o 10 listech.

C8085A – Sešívačka/odkládací
zásobník
Má kapacitu k uložení až
3 000 list a navíc umožuje
vícebodové sešití sad až
o 50 listech.

Technické specifikace
Technologie tisku

Informace k objednávce
A4: až 24 str./min (barevn a monochromaticky)
A3: až 12 str./min (barevn a monochromaticky)
Výstup první stránky: pibližn 20 s
Zahívací doba: 2,5 min (PowerSave); 5,9 min (spuštní ze studeného stavu)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
Musí být objednáno s jedním ze
čty zaízení k výstupu papíru

Probhne kalibrace a zpomalí celkovou rychlost tisku.

Procesor

Spotební materiál

533 MHz, procesor MIPS 20KC (zabudovaný do systému ASIC)

C8550A

Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, černá2

Pam

Standardní 512 MB, 20 GB, jeden volný slot CompactFlash™

Tisk

Technologie:
Rozlišení:
Jazyky:
Typy písma:
Pracovní využití:
Maximální tisková oblast:
Okraje:

laser
barevn, nejlepší kvalita 600 x 600 dpi s HP Imageret 4800
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3
80 škálovatelných typ písma TrueType™
až 200 000 stran za msíc
297,5 x 461,5 mm1
horní: 4,2 mm; levý: 4,2 mm; pravý: 4,2 mm; dolní: 4,2 mm1

C8551A

Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, azurová2

C8552A

Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, žlutá2

C8553A

Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, purpurová2

Modem:
Telekomunikace:

C8560A

Inteligentní válec
HP Color LaserJet, černý2

C8561A

Rozlišení:
Rychlovolba:

až 33,6 kbps
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Část 68, Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko),
PTC-200 (Nový Zéland), AS/ACIF S002: 2001 (Austrálie), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malajsie),
IG 0005-11 (Tchaj-wan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Čína)
standardní: 200 x 100 dpi; jemné: 200 x 200 dpi; super jemné: 300 x 300 dpi
100 (každý mže obsahovat 100 čísel)

Inteligentní válec
HP Color LaserJet, azurový2

C8562A

Digitální odesílání

Formáty souboru:
Instalace:

PDF, JPEG, TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, vestavný webový server

Inteligentní válec
HP Color LaserJet, žlutý2

C8563A

Skenování

Typ:
Rozlišení:
Bitová hloubka:
Úrovn šedé:
Oblast skenování:
Maximální velikost médií:
Okraje:

plochý, automatický podavač dokument (ADF)
600 dpi optické
8 bit/kanál (16,7 milion barev)
256

Inteligentní válec
HP Color LaserJet, purpurový2

C8555A

Souprava pro penos obrazu
HP Color LaserJet2

C8556A

29,7 x 42 cm
levý: 4,2 mm; horní: 4,2 mm; pravý: 4,2 mm; dolní: 4,2 mm

Souprava pícky
HP Color LaserJet (110 a 220 V)2

C8554A

Kopírování

Opakované kopírování:
Zmenšení/zvetšení:

1-999
25 až 400 %

Čisticí souprava
HP Color LaserJet2

Podávání médií

Vstupní
Velikost
Zásobník 1
A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 98 x 191 až 306 x 470 mm
Zásobník 2/3
A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 148 x 210 až 297 x 432 mm
Duplexní jednotka
A3, A4, A5, B4, B5, Executive
Výstup: obálky: 50
Duplexní tisk: automatický (poskytnuta standardní a ruční podpora ovladače)

C4287A

HP 4 MB Flash DIMM

Q5693A

Tídička s 8 pihrádkami HP

C8084A

Výstupní odkládací zásobník HP

C8085A

Sešívačka/odkládací
zásobník HP

C8088B

Multifunkční finišer HP

Q1891A

Velkokapacitní vstupní
zásobník HP

Fax

Typy médií

Papír (bžný, pedtištný, hlavičkový, peddrovaný, kanceláský, lesklý, lesklý silný HP, lesklý silný jiných výrobc než HP,
recyklovaný, barevný, tuhý), obálky, fólie, štítky, karty

Rozhraní a pipojitelnost

Standardní: obousmrný paralelní port dle IEEE 1284 typ C, tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet ve slotu EIO, pevný disk
ve slotu EIO, kopírovací procesorová deska ve slotu EIO, HP Jetlink, fax
Volitelné: interní tiskové servery HP Jetdirect, externí tiskové servery HP Jetdirect, HP, bezdrátový tiskový server a adaptér tiskárny,
interní tiskový server HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO, externí tiskový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (port USB 2.0),
externí tiskový server HP Jetdirect 175x Fast Ethernet (port USB 1.1), externí tiskový server HP Jetdirect 300x (paralelní port),
externí tiskový server HP Jetdirect 500x (3 paralelní porty), interní bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 680n 802.11b EIO, externí
bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 380x 802.11b (port USB 1.1), bezdrátový adaptér tiskárny HP bt1300 Bluetooth (pro USB
nebo paralelní port)

Pam

Podávání papíru

Pipojení
J7960G

Interní tiskový server
HP Jetdirect 625n
Externí tiskový servery
HP Jetdirect en3700

Kompatibilita operačních systém

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 a novjší, Mac OS X v 10.1 a novjší
Aktuální ovladače tiskárny a software pro veškeré podporované operační systémy jsou k dispozici na webové adrese
http://www.hp.com/clj9500mfg. Pokud nemáte pístup na internet, postupujte podle instrukcí na letáku dodávaném s tiskárnou

J7942G

Kompatibilita síových
operačních systém

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

J3263G
Externí tiskový server
HP Jetdirect 300x (paralelní/10/100TX)

Minimální požadavky na systém

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 300 MHz, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB
volného místa na pevném disku pro Windows; 160 MB pro Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 nebo novjší; mechanika CD-ROM
nebo pipojení na internet; vyčlenný paralelní port dle IEEE 1284

Standardní software

Ovladače tiskárny a instalační software na disku CD-ROM (HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3 (pouze 32bitové ovladače);
HP PCL 5c (je poskytnut pi instalaci tiskárny)

Ovládací panel

Ti svtelné kontrolky (LED), číselná klávesnice s 10 klávesami a grafický ovládací panel s dotykovou obrazovkou (193 x 72 mm)

Správa tiskárny

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, vestavný webový server

Požadavky na napájení

220 až 240 V st. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A

Rozmry (š x h x v)

Bez obalu: 1 598 x 835 x 1 219 mm (s pipojenými vstupními a výstupními zaízeními, všechny zásobníky a víko skeneru jsou zavené)

®

®

Hmotnost

Bez obalu: 130 kg (bez tiskových kazet nebo zobrazovacích válc), s obalem: 217,57 kg

Provozní prostedí

Parametry prostedí: provozní teplota: 15 až 30 °C, doporučená provozní teplota: 20 až 26 °C, provozní vlhkost: 10 až 80 % RV,
doporučená provozní vlhkost: 20 až 50 % RV, teplota skladování: 0 až 35 °C, vlhkost skladování: 5 až 95 % RV. Hladina hluku dle
normy ISO 9296, akustický výkon: LwAd 7,3 B(A) tisk/kopírování

Bezpečnost

Argentina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrálie (AS/NZ 3260), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC
60825-1), Estonsko (EEIEN60950-IEC 60825-1), EU (Označení CE – Smrnice pro nízké naptí 73/23/EEC), Jižní Afrika (IEC 60950IEC60825-1), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Litva (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Madársko (MEEI- IEC 60950-IEC
60825-1), Mexiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Nmecko (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Rusko (GOST- R50377), Slovensko (IEC
60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI- IEC 60950-EN60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Kapitola 1 podkapitoly J pro laserová
zaízení); Tída 1 pro laserový/LED produkt

Certifikace

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Tída A; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Hlava 47 CFR,
Část 15 Tída B/ICES-003, Vydání 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Smrnice EMC 89/336/EEC a Smrnice pro nízké naptí
73/23/EEC a píslušné označení CE. Energy Star®

Záruka

Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den

Platí pouze s jazyky HP Postscript a PCL 6.
2
Kompletní sada inteligentního tiskového spotebního materiálu HP Color LaserJet 9500 navrženého speciáln pro tiskárny ady HP Color LaserJet 9500 obsahuje černou, azurovou, žlutou a purpurovou
tiskovou kazetu HP [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], čisticí soupravu HP [C8554A], soupravu pro penos obrazu HP [C8555A], soupravu pícky HP [C8556A] a černý azurový, žlutý a purpurový
zobrazovací válec HP [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A]
1

http://www.hp.com

http://www.hp.cz

http://www.hp.com/go/all-in-one
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J7951G

Externí tiskový server
HP Jetdirect ew2400 802.11g
Wireless a Fast Ethernet

J7961G

Interní tiskový server Jetdirect
635n IPv6/Ipsec
Software

T1943AA

HP AutoStore

T1936AA

HP Digital Sending
Software 4.0
Služby a podpora

U2014A/E

Instalace a konfigurace sít

H4597A/E

HP Care Pack, oprava
následující pracovní den
u zákazníka, 3 roky

H4603A/E

HP Care Pack, oprava
tentýž den u zákazníka, 3 roky

U2039PA/PE
HP Care Pack,
po ukončení záruk, oprava následující
pracovní den u zákazníka, 1 rok
U2037PA/PE

HP Care Pack,
po ukončení záruk,
oprava tentýž den u zákazníka, 1 rok

