HP Color LaserJet 9500mfp

Til krævende arbejdsgrupper og afdelinger med behov for farveprint og
-kopiering op til A3-format, scan til e-mail, fax1, dokument-efterbehandling
samt valgfri digital afsendelse2. De avancerede teknologier og HP forbrugsvarer sikrer en ensartet og imponerende farvekvalitet.
Ideel til almindelige kontormiljøer med brug for store mængder, som f.eks. afdelinger i store virksomheder, hvor der er behov
for en brugervenlig A3-farveprinter/kopimaskine med avancerede værktøjer til dokumentbehandling plus en række muligheder
for efterbehandling og digital afsendelse, som sikrer en øget effektivitet og et strømlinet workflow.
Få hurtige og pålidelige farveprint, kopiering, scan til e-mail, fax1 og dokument-efterbehandling.

HP Color LaserJet 9500mfp med
valgfri 8-rums mailbox

• Få effektiv farveprint, kopiering, scan til e-mail, fax1 og dokument-efterbehandling i én og samme stærke enhed.
• Print op til 24 sider/min. i farve eller sort/hvid, enkelt- eller dobbeltsidet, på en række forskellige papirtyper og i formater op til A3.
• En hurtig databehandling – op til 6 MB/sek. – betyder, at der ikke er flaskehalse, og der opnås maksimal produktivitet
på tværs af afdelingen.
• Det intuitive kontrolpanel med touch-skærm giver en fælles grænseflade på tværs af en række forskellige HP enheder,
og det øger brugervenligheden og minimerer omkostningerne til uddannelse.
Forstærk billedets slagkraft, og få din organisation til at tage sig endnu bedre ud med farveprint i professionel kvalitet.

HP Color LaserJet 9500mfp
med hæfter/stabler og ekstra
papirmagasin med høj kapacitet

• Forstærk slagkraften i dine interne og eksterne forretningsmeddelelser vha. farver i høj kvalitet, herunder billedforbedring,
adaptiv halvtoning og trapping.
• Med HP ImageREt 4800 får du præcise farver samt skarp og tydelig tekst plus understøttelse af standarderne for farvematch,
så kvaliteten er ensartet fra job til job.
• Drag fordel af HP Smart Printing Technology3 – hver eneste gang, du printer, arbejder din MFP og HP forbrugsvarer sammen
om at justere printegenskaberne, så kvaliteten bliver professionel.
Opnå et nyt fleksibilitetsniveau ved at bevare efterbehandlingen in-house, strømline arbejdsgangen og anvende
styringsfunktioner til farveadgang.
• Producer færdigbehandlede dokumenter med et enkelt tryk på en knap og en af fire efterbehandlingsmuligheder. HP 8-rums
mailbox, HP 3000-arks hæfter/stabler, HP 3000-arks stabler eller HP 1000-arks multifunktionsfinisher.
• Brug den valgfrie HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)2 til at hente og videresende papirbaserede oplysninger på digital vis.
• Føj det valgfrie program HP AutoStore til DSS 4.0, og få mulighed for at videresende til forskellige applikationer
til dokumenthåndtering.
• Opnå fordelene ved professional farveprint uden de store udgifter: HP farveadgangsfunktionerne gør det muligt at styre,
hvornår og hvordan din arbejdsgruppe anvender farve, når de printer og kopierer.

HP Color LaserJet 9500mfp med
multifunktionsfinisher og ekstra
papirmagasin med høj kapacitet
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Gælder kun i lande med tilladelse til telekommunikation. Læs mere i databladet for HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300.
HP Digital Sending Software 4.0 som tilbehør (ikke inkluderet, sælges separat). Softwaren er serverbaseret, hvorfor server er nødvendig.
Brug af originale HP forbrugsvarer sikrer mulighed for at udnytte alle HPs printfunktioner.

HP Color LaserJet 9500mfp
1. Udover denne findes efterbehandlingsmuligheder som
HP 3000 arks stabler
HP 3000 arks hæfter/stabler,
og HP multifinktionsfinisher.
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2. Automatisk dokumentfremfører (ADF) håndterer op til
100 papirark, der fremføres
et ad gangen.
3. Brugervenligt kontrolpanel
med touch skærm understøtter
konfigurérbare statusadvarsler
og hjælpefunktioner.
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4. Fire store HP Smart printpatroner øger din effektivitet.
5. Fire individuelle printtromler
giver en lav sidepris ved sider
med stor tonerdækning.
6. Ozonblæser og filter
sikrer luftkvaliteten.
7.

9

Standardbakke 2.000-arks
stort papirmagasin (HCI)
understøtter Letter/A4-papir
og øger din papirkapacitet
til 3.100 ark.
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8. De universelt indstillelige
bakker, 2 og 3 (500-arks
papirkassetter) registrerer
automatisk adskillige standardstørrelser på papir og giver
mulighed for print på papir
med brugerdefineret størrelse.
9.
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Indbygget dupleksenhed
understøtter automatisk
dobbeltsidet print og kopiering
ved maksimal hastighed.

10. HP Jetlink stik giver mulighed
for at bruge finishingmuligheder
fra tredje part.
11. Tilslutningskort til kopiering
(forbedret input/output [EIO])
12. FIH (foreign interface harness)
giver dig mulighed for at føje
enheder fra tredjepart til ekstern
jobfakturering ved kopiering.
13. HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet intern printserver
(EIO) understøtter
højhastighedsnetværk.
14. USB 1.1-port giver flere
tilslutningsmuligheder.
15. RJ11-stik giver mulighed
for analog fax.
16. Standard harddisk på 20 GB
(EIO) gør det nemt at lagre job.

HP Color LaserJet 9500mfp
Vist med HP 8-rums mailbox og ekstra papirmagasin med høj kapacitet

Den højtydende printer giver en fornuftig afkastningsgrad.
HP Color LaserJet 9500mfp giver et fremragende afkast af din
investering i kraft af dens overkommelige pris og omkostningseffektive
drift samt dens alsidighed, driftsikkerhed og tilpasningsmuligheder.
• Omkostningerne reduceres ved, at kun én enhed skal understøttes
i stedet for fire, og samtidig håndteres færre forbrugsvarer.
Det minimerer behovet for opbevaring af forbrugsvarer og
afbrydelser pga. service.
• Det interne analoge faxkort1, som medfølger som standard,
og send to e-mail-funktionen øger enhedens værdi, giver en
effektiv deling af oplysninger og øger effektiviteten på kontoret.
• HP DSS 4.0 strømliner dit dokument-workflow. Tag kommunikationsprocesserne op til fornyet overvejelse, og distribuér papirarbejde
digitalt til naboen eller til den anden side af jordkloden. En reduktion
i de manuelle processer gør det ikke alene muligt at gøre indholdet
tilgængeligt på et tidligere tidspunkt og få en hurtigere igangsættelse
af processerne, men reducerer også omkostningerne ved den fysiske
håndtering og distribution af oplysninger. Elektronisk lagring sparer
på gulvpladsen og reducerer omkostningerne til fysisk opbevaring.
1

Gælder kun lande med tilladelse til telekommunikation. Læs mere
i databladet for HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 300.

• Muligheden for automatisk dobbeltsidet print, kopiering og
scanning samt n-up-print (flere sider pr. ark) mindsker papirforbruget og dermed efterspørgslen på naturlige råstoffer.
• Ensartede farveresultater sparer tid, toner og papir, som ville
være blevet spildt ved genprint.
• Strømforbruget falder væsentligt ved dvalestatus, og det sparer penge
og naturlige råstoffer uden at påvirke produktets høje ydeevne.
Produktet følger Energy Star® version 1.0, som er et frivilligt program,
der tilskynder udviklingen af energibesparende kontorprodukter.
• HPs prisvindende pålidelighed mht. udstyr, support og service
er langt den største bidragsyder til brugerproduktivitet og lave
omkostninger ved ejerskab. Hewlett-Packard har 12 år i træk fået
den højeste karakter i den undersøgelse af service og driftssikkerhed,
som bladet PC Magazine foretager, og HP fik for nylig karakteren
A+ som en af de første nogensinde. I stedet for frustrerende
oplevelser med dyr nedetid kan brugerne få arbejdsopgaverne
fra hånden!

Øg effektiviteten og produktiviteten i krævende
arbejdsgrupper og afdelinger.
De enkleste, mest pålidelige og komplette værktøjer
til ydre netværksenheder
Gør enhedsadministrationen enkel med HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin har
et administrationsværktøj til HP og ikke-HP netværksparate enheder og muliggør
fjerninstallation, -konfiguration og -diagnoticering samt proaktiv administration
af flere enheder. Udfør alle dine administrative netværksopgaver via én enkelt
standardbrowser.
HP Embedded Webserver yder fjerndiagnosticering, sender e-mail-advarsler og
automatiserer ordrebehandlingen via din webbrowser, så du sparer tid og penge.
Vha. HP Web Jetadmin og HP Embedded Webserver kan enhver, som er sluttet til
netværket, hurtigt og sikkert overføre oplysninger, konfigurere enheder eller opdatere
firmware og dermed give øget effektivitet i arbejdsgruppen og ved brug af IT-udstyret.

Fordelen ved HP Smarte forbrugsvarer
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HP papir og HP LaserJet printpatroner er udviklet til at arbejde sammen med
HP printere, så du kan være sikker på at få professionelle dokumenter i høj kvalitet.
HP Smart Printing Technology er aktiveret, hver eneste gang du isætter en
HP printpatron i din MFP, hvilket giver dig mulighed for at overvåge dine aktuelle
forbrugsvarer, bestille nye forbrugsvarer og udskrive problemfrit hver eneste gang.
Og hver enkelt HP printpatron finjusterer hele tiden tonerens egenskaber, så du får
print i høj kvalitet i hele patronens levetid.
Problemløsning fra fjernlokationer og proaktive advarsler gør det nemt at håndtere og
udskifte HP Color LaserJet 9500mfp og HP forbrugsvarer. Bekvem online bestilling
gennem HP SureSupply programmet gør lagerstyringen enkel. (Programmets
tilgængelighed varierer fra område til område.)

Fra kaos til digital kontrol
Logikken bag en MFP lader sig ikke fornægte. Hvorfor betale for en hel række af
standalone-enheder med tilhørende forbrugsvarer, når én enkelt netværksparat MFP
kan imødekomme en hel arbejdsgruppes behov?

9500mfp
Basismodel

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Netledning, telefonledning
(kun i lande, hvor fax understøttes),
printerdokumentation, cd-rom
med printersoftware, overlæg
til kontrolpanel, printpatroner (4),
to 500-arks papirkassetter,
100-arks universalbakke,
2.000-arks stort papirmagasin
(Q1891A), automatisk
dobbeltsidet print, automatisk
dokumentfremfører, HP Jetdirect
620n Fast Ethernet printserver,
20 GB EIO-harddisk – desuden
kræves en enhed til print, der
skal vælges og bestilles separat.

Nu har du mulighed for at udvide sendefunktionen i HP Color LaserJet 9500mfp med
HP DSS 4.0. Konvertér papirdokumenter til et digitalt format, og få en nem, hurtig og
sikker overførsel over en række forskellige netværk, herunder internettet. Ved tryk på en
knap kan dokumenterne sendes via e-mail eller til fax, filer, pc’er, netværksmapper
eller distributionslister.
Med HP AutoStore kan du udvide din digitale afsendelsesmuligheder endnu mere.
Hent, behandl, og videresend dokumenter til de mest udbredte applikationer til
content management på en intelligent måde. Send problemfrit indholdet til
eksisterende databaser og infrastrukturer til dokumenthåndtering. Hent, behandl og
send stakkevis af papirbaserede dokumenter til digitale formater på en hurtig, enkel
og sikker måde.

HP styringsfunktioner til farveadgang
Med HP Colour Access Controls har farveprint og kopiering aldrig været billigere.
Værktøjet hjælper dig med at holde øje med farveforbruget og kontrollere det.
For at registrere farvebrugen efter job, bruger og enhed genererer Udvidelsesprogram
HP Web Jetadmin Report Generation rapporter over forbruget i realtid eller periodisk,
hvilket gør det nemt at registrere brugen af farve. Det gør det desuden nemt at fordele
udgifterne på enkelte afdelinger ved at tilføje integrerede HP tredjepartsløsninger.
Farvekopispærring gør det muligt at beskytte enheden med en adgangskode, så den
kun kan bruges som sort/hvid kopimaskine. Det er også muligt at tildele farveadgang
til specifikke brugere eller arbejdsgrupper. På den måde kan personer, der virkelig har
behov for farver som f.eks. salgs- og marketingafdelinger, bruge dem. Eller man kan
deaktivere farveprint midlertidigt, f.eks. i weekenderne. Tildeling af visse applikationer
til farveprint og andre til sort/hvid print som f.eks. e-mail, giver dig adgang til det
næste kontrolniveau.
Denne intelligente enhed hjælper brugerne med at producere imponerende
farvedokumenter, når der er brug for det, og sort/hvide dokumenter, når det er
forretningsmæssigt hensigtsmæssigt.

1

Brug originale HP forbrugsvarer.

Vælg den printløsning, der passer til din virksomhed
HP Color LaserJet 9500mfp (basismodel) skal bestilles med en af disse fire printenheder.
Papirmagasinet til 2000 ark (Q1891A) er valgfrit.

HP Color LaserJet 9500mfp med
8-rums mailbox

HP Color LaserJet 9500mfp
med stabler

HP Color LaserJet 9500mfp
med multifunktionsfinisher

HP Color LaserJet 9500mfp
med hæfter/stabler

Q5693A – 8-rums mailbox
Hver mailbox-rum kan tildeles
en person, en arbejdsgruppe eller
en afdeling, så hentningen af job
gøres nemt. Mailbox’en kan også
konfigureres til sorteringsenhed/
sætvis sortering, stabler og
jobadskiller.

C8084A – stabler
Stabler op til 3.000 papirark
med jobforskydning.

C8088B – multifunktionsfinisher
Giver en stablekapacitet på
1.000 ark, hæftning af op til
50 ark pr. job, foldning af ark
i brochurelignende sæt plus
ryghæftning af hæfter med op
til 10 papirark.

C8085A – hæfter/stabler
Giver en stablingskapacitet på
3.000 ark samt hæftning med
flere hæftepositioner af op til
50 papirark pr. job.

Tekniske specifikationer
Printteknologi

Bestillingsinformation
A4: Op til 24 sider/min. (farve og sort/hvid)
A3: Op til 12 sider/min. (farve og sort/hvid)
Første side efter: ca. 20 sek.
Opvarmningstid: 2,5 min (energisparestatus); 5,9 min (koldstart)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
Skal bestilles med en af fire
efterbehandlingsmuligheder

Der vil ske kalibreringer, som generelt nedsætter printhastigheden.

Processor

Forbrugsvarer

533 MHz, MIPS 20KC-processor (integreret i systemets ASIC)

C8550A

HP Color LaserJet Smart
Print Cartridge, black
(sort Smart printpatron)2

C8551A

HP Color LaserJet Smart
Print Cartridge, cyan
(cyan Smart printpatron)2

C8552A

HP Color LaserJet Smart
Print Cartridge, yellow
(gul Smart printpatron)2

Hukommelse

512 MB, 20 GB, et ledigt CompactFlash™-slot som standard

Print

Teknologi:
Opløsning:
Sprog:
Fonte:
Normeret forbrug:
Største printområde:
Margener:

Laser
HP Imageret 4800
HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering
80 skalérbare TrueType™-fonte
Op til 200.000 sider pr. måned
297,5 x 461,5 mm1
Top: 4,2 mm; venstre: 4,2 mm; højre: 4,2 mm; bund: 4,2 mm1

Modem:
Telekom:

C8553A

HP Color LaserJet Smart
Print Cartridge, magenta
(magenta Smart printpatron)2

Opløsning:
Hurtigopkald:

Op til 33,6 kbps
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico),
PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia),
IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)
Standard: 200 x 100 dpi, fin 200 x 200 dpi, superfin 300 x 300 dpi
100 (hver kan indeholde 100 numre)

C8560A

HP Color LaserJet Smart Drum,
black (sort Smart printtromle)2

Digital afsendelse

Filformater:
Installation:

PDF, JPEG, TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, Embedded Webserver

C8561A

HP Color LaserJet Smart Drum,
cyan (cyan Smart printtromle)2

Scanning

Type:
Flatbed, automatisk dokumentfremfører (ADF)
Opløsning:
600 dpi optisk
Bitdybde:
8 bit/kanal (16,7 mio. farver)
Antal gråtoner:
256
Effektivt scanningsområde:
Største medieformat:
29,7 x 42 cm
Margener:
Venstre: 4,2 mm; top: 4,2 mm; højre: 4,2 mm; bund: 4,2 mm

C8562A

HP Color LaserJet Smart Drum,
yellow (gul Smart printtromle)2

C8555A

HP Color LaserJet Image
Transfer Kit (overførselskit)2

Kopiering

Kopiserier:
Op/nedkopiering:

C8556A

HP Color LaserJet Fuser Kit
(110 og 220 V) (fikseringskit)2

Mediehåndtering

Input
Format
Bakke 1:
A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 98 x 191 til 306 x 470 mm, 50 kuverter
Bakke 2/3
A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 148 x 210 til 297 x 432 mm
Dupleksenhed A3, A4, A5, B4, B5, Executive
Duplexprint: Automatisk (understøttelse af standard driver og manuel driver medfølger)

C8554A

HP Color LaserJet
Cleaning Kit (rensekit)2

C4287A

HP 4 MB Flash DIMM

Q5693A

HP 8-rums mailbox

Fax

1-999
25% til 400%

Medietyper

Papir (almindeligt, fortrykt, brevpapir med brevhoved, kanthullet, brevpapir, blankt, HP kraftigt blankt, ikke-HP kraftigt blankt,
genbrugspapir, farvet, groft), kuverter, transparenter, etiketter, karton

Interface og tilslutning

Standard: IEEE 1284 type-C parallelport, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver i EIO-port, harddisk i EIO-port, copy processor-kort
i EIO-port, HP Jetlink, fax
Tilbehør: HP Jetdirect interne printservere, HP Jetdirect eksterne printservere, trådløs printserver og printeradapter, HP Jetdirect 625n
Gigabit Ethernet EIO intern printserver, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet ekstern printserver (USB 2.0-port), HP Jetdirect 175x Fast
Ethernet ekstern printserver (USB 1.1-port), HP Jetdirect 300x ekstern printserver (parallelport), HP Jetdirect 500x ekstern printserver
(3 parallelporte), HP Jetdirect 680n 802.11b trådløs intern printserver (EIO), HP Jetdirect 380x 802.11b ekstern trådløs printserver
(USB 1.1-port), HP bt1300 trådløs Bluetooth printeradapter (til USB- eller parallelport)

C8563A
HP Color LaserJet Smart Drum,
magenta (magenta Smart printtromle)2

Hukommelse

Papirhåndtering
C8084A

HP Output stabler

C8085A

HP Output hæfter/stabler

C8088B

HP multifunktionsfinisher

Q1891A

HP stort papirmagasin

Kompatible operativsystemer

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 og senere, Mac OS X v 10.1 og senere
Nyeste printerdrivere og software til alle understøttede operativsystemer fås på http://www.hp.com/clj9500mfp. Hvis du ikke
har adgang til Internettet, bedes du checke supportfolderen, der fulgte med printeren

Kompatible netværksoperativsystemer

Standard: Via HP Jetdirect printservere: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP, 64-bit XP, Server 2003;
Apple Mac OS 8.6 og senere; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x og senere; SuSE Linux 6.x og senere;
HP UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9 og 10 (kun SPARC-systemer), IBM® AIX 3.2.5 og senere; MPE-iX

Mindstekrav til system

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: 300 MHz processor, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: 233 MHz processor, 64 MB RAM; 180 MB
ledig harddisk plads til Windows; 160 MB til Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 eller senere; cd-rom-drev eller internetforbindelse;
harddiskplads IEEE 1284-kompatibel parallelport

Standardsoftware

Printerdrivere og installationssoftware på cd-rom [HP PCL 6, HP Postscript 3-emulering (kun 32-bit drivere)]; HP PCL 5c
(tilgængelig under tilføj printer-installationen)

Kontrolpanel

Tre lysdioder (LED’er) som indikatorer, 10-tasters numerisk tastatur og en grafisk touch-skærm på 193 x 72 mm

Printeradministration

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Embedded Webserver

Energikrav

220 til 240 vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A

Størrelse (b x d x h)

Udpakket: 1598 x 835 x 1219 mm (input- og outputenhederne er monterede, og alle bakker og låget til scanneren er lukket)

T1943AA

HP AutoStore

Vægt

Udpakket: 130 kg (uden printpatroner eller printtromler); emballeret: 217,57 kg

T1936AA

Driftsmiljø

Miljøkrav: Driftstemperatur: 15 til 30 °C, anbefalet driftstemperatur: 20 til 26 °C, luftfugtighed ved drift: 10 til 80 % relativ
luftfugtighed, anbefalet luftfugtighed ved drift: 20 til 50 % relativ luftfugtighed, opbevaringstemperatur: 0 til 35 °C, luftfugtighed
ved opbevaring: 5 til 95 % relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296, lydeffekt: LwAd 7,3 B(A) print/kopiering

HP Digital Sending
Software 4.0

Sikkerhed

Argentina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00),
Kina (GB4943), Tjekkiet (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEIEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-mærket efter lavspændingsdirektivet
73/23/EØF), Tyskland (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1),
Mexico (NOM NYCENOM 019 SCFI), Rusland (GOST- R50377), Slovakiet (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI-IEC 60950EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC 60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Kapitel 1, Underkapitel J vedrørende lasere);
Klasse 1 laser/LED-produkt

Certificering

®

®

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Class A; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Title 47 CFR,
Part 15 Class B; ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003; EMC-direktiv 89/336/EØF og lavspændingsdirektivet
73/23/EØF og er CE-mærket. Energy Star®

Fejlafhjælpning

Onsite-garanti næste forretningsdag, 1 år

Kun med Postscript og PCL 6 sidebeskrivelsessprog.
2
Det komplette sæt af HP Color LaserJet 9500 Smart printertilbehør, der er udviklet specielt til HP Color LaserJet 9500 serien, omfatter en sort, cyan, gul og magenta HP printpatron (C8550A, C8551A,
C8552A, C8553A), et HP rensekit (C8554A), et HP overførselskit (C8555A), et HP fikseringskit (C8556A) og en sort, cyan, gul og magenta HP printtromle (C8560A, C8561A, C8562A, C8563A).
1

http://www.hp.com

http://www.hp.com/dk

http://www.hp.com/go/all-in-one
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Tilslutning
J7960G

HP Jetdirect 625n
intern printserver

J7942G

HP Jetdirect en3700
ekstern printserver

J3263G

HP Jetdirect 300x ekstern
printserver (parallel/10/100TX)

J7951G

HP Jetdirect ew2400 trådløs
(802.11g) og Fast Ethernet
ekstern printserver

J7961G

HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
intern printserver
Software

Service og support
U2014A/E

Installations- og
netværkskonfiguration

H4597A/E

HP Care Pack,
onsite-service næste dag, 3 år

H4603A/E

HP Care Pack,
onsite-service samme dag, 3 år

U2039PA/PE

HP Care Pack,
garantiforlængelse,
onsite-service næste dag, 1 år

U2037PA/PE

HP Care Pack,
garantiforlængelse,
onsite-service næste dag, 1 år

