HP Color LaserJet 9500mfp

Väritulostus ja -kopiointi jopa A3-koossa, skannaus sähköpostiin,
faksaus1, asiakirjojen viimeistely sekä valinnaiset digitaalisen
lähetyksen2 toiminnot vaativille työryhmille ja osastoille. Edistyneet
tekniikat ja HP:n tarvikkeet antavat tasaista, vaikuttavaa värilaatua.
Sopii erinomaisesti suuryritysten osastojen suurvolyymisiin yleistoimistovaatimuksiin, kun halutaan parantaa tehokkuutta
ja helpottaa työnkulkua helppokäyttöisellä A3-koon väritulostimella/-kopiokoneella ja edistyneillä asiakirjojen
käsittelytyökaluilla sekä eri viimeistely- ja digitaalisen lähetyksen ratkaisuilla.
Nopeaa ja luotettavaa väritulostusta, kopiointia, skannausta sähköpostiin, faksausta1 ja asiakirjojen viimeistelyä.

HP Color LaserJet 9500mfp,
jossa on valinnainen
8-lokeroinen
mailbox-lajittelulaite

• Tehokasta väritulostusta, kopiointia, skannausta sähköpostiin, faksausta1 ja asiakirjojen viimeistelyä yhdellä tehokkaalla laitteella.
• Tulosta jopa 24 väri- tai mustavalkosivua minuutissa, yksi- tai kaksipuolisena useille erityyppisille ja -kokoisille papereille
A3-kokoon asti.
• Nopea tietojenkäsittely – jopa 6 Mt/s – poistaa pullonkaulat ja takaa koko osaston maksimituottavuuden.
• Selkeä kosketusnäyttöön perustuva ohjauspaneeli – useista HP-laitteista tuttu käyttöliittymä parantaa käytettävyyttä
ja minimoi koulutuskulut.
Tehosta yrityksesi vaikutusta ja paranna sen imagoa ammattilaatuisella väritulostuksella.

HP Color LaserJet 9500mfp,
jossa on niputtaja/nitoja ja
valinnaisesti erikoistilava
paperialusta

• Lisää sisäisen ja ulkoisen liikekirjeenvaihtosi tehoa laadukkailla väreillä, esim. kuvanparannuksella, adaptiivisella puolisävytyksellä
ja värien osittaisella päällekkäisyydellä.
• Saat tarkkoja värejä ja selkeää, tarkkaa tekstiä HP Imageret 4800 -tekniikalla sekä tuen väriensovitusstandardeille tasaisuuden
varmistamiseksi työstä toiseen.
• Hyödy HP:n älykkäästä tulostustekniikasta3 – monitoimilaite ja HP-tarvikkeet säätävät yhdessä tulostusominaisuuksia,
mikä takaa ammattilaatuiset asiakirjat jokaisella tulostuskerralla.
Uutta joustavuutta talon sisällä tehtävään viimeistelyyn, virtaviivaistettu työnkulku ja tehokkaat värienkäytön hallintatyökalut.
• Uusimmat lisälaitteemme tekevät viimeisteltyjen dokumenttien tekemisestä helppoa: HP:n 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite,
HP:n 3000 arkin niputtaja/nitoja, HP:n 3000 arkin niputtaja tai HP:n 1000 arkin monitoiminen viimeistelylaite.
• Lisävarusteena saatavana HP 4.0 -digitaalilähetysohjelmisto (DSS 4.0)2 paperipohjaisen tiedon digitaaliseen tallentamiseen
ja reitittämiseen.
• Lisää valinnainen HP AutoStore -ohjelmisto DSS 4.0 -ohjelmaan, kun haluat reitittää tietoja asiakirjojen hallintasovelluksiin.
• Ota täysi hyöty ammattimaisesta väritulostuksesta, mutta vältä tarpeettomat kustannukset: HP Colour Access Controls on keino
säästää värikustannuksia: voit määrätä, ketkä työpaikallasi voivat tulostaa ja kopioida väreissä ja milloin.

HP Color LaserJet 9500mfp,
jossa on monitoiminen
viimeistelylaite ja valinnaisesti
erikoistilava paperialusta
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Vain maihin, joissa on televiestintähyväksyntä. Lisätietoja HP LaserJet analogisen MFP-faksilaitteen nro 300 esitteessä.
HP 4.0 -digitaalilähetysohjelmisto lisävarusteena (ei sisälly toimitukseen, hankittava erikseen). Ohjelmisto on palvelinpohjainen, joten se vaatii palvelimen.
Aitojen HP-tarvikkeiden käyttäminen varmistaa kaikkien HP-tulostusominaisuuksien käytettävyyden.

HP Color LaserJet 9500mfp
1. Kuvassa HP:n 8-lokeroinen
mailbox-lajittelulaite. Muita
tulostusalustoja ovat HP:n
8-lokeroinen mailboxlajittelulaite, HP:n 3000 arkin
niputtaja ja HP:n 3000 arkin
nitoja/niputtaja.
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2. Automaattiseen asiakirjojen
syöttölaitteeseen sopii
100 paperiarkkia, ja laite
syöttää arkit yksi kerrallaan.
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3. Helppokäyttöinen, kosketusnäyttöön perustuva ohjauspaneeli tukee määritettäviä
tilahälytyksiä ja ohjetoimintoja.
4. Neljä älykästä HP:n suurtuottokasettia lisää tuottavuuttasi.
5. Neljä erillistä kuvarumpua
auttaa säilyttämään alhaisen
sivuhinnan myös runsaasti
värijauhetta vaativilla sivuilla.
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6. Otsonituuletin ja -suodatin
suojaavat ilmanlaatua.
7.

2
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Valinnainen 2 000 arkin
paperialusta tukee Letter/
A4-paperia ja nostaa
syöttökapasiteetin 3 100
arkkiin.

8. Säädettävät alustat 2 ja 3
(500 arkin paperialustat)
tunnistavat automaattisesti
useita tavallisia paperikokoja
ja mahdollistavat tulostamisen
vapaita paperikokoja käyttäen.
9.

Kiinteä kaksipuolinen tulostusyksikkö tukee automaattista
kaksipuolista tulostusta
ja kopiointia täydellä koneiston
nopeudella.

10. HP Jetlink -liitin mahdollistaa
muiden valmistajien viimeistelyratkaisujen liittämisen.
11. Kopioinnin liitäntäkortti
(parannettu I/O [EIO]).
12. FIH (foreign interface harness)
mahdollistaa muiden valmistajien laitteiden liittämisen
ulkoisten kopiointitöiden
laskentaa varten.

HP Color LaserJet 9500mfp

13. Sisäinen HP Jetdirect 620n
Fast Ethernet -tulostinpalvelin
(EIO) tukee nopeita
verkkotoimintoja.

Tämä tehokas laite maksaa itsensä nopeasti takaisin.

14. USB 1.1 -portti lisää
liitäntävaihtoehtoja.
15. RJ11-liitin mahdollistaa
analogisen faksauksen.
16. Vakio 20 Gt:n kiintolevy (EIO)
helpottaa töiden tallentamista.

Kuvassa 8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite ja erikoistilava paperialusta

HP Color LaserJet 9500mfp maksaa itsensä nopeasti takaisin
hinnan ja käytön edullisuuden sekä monipuolisuutensa,
luotettavuutensa ja joustavuutensa ansiosta.
• Karsi kuluja käyttämällä neljän laitteen sijasta vain yhtä,
vähentämällä tarvikkeiden määrää ja minimoimalla
tarvikkeiden säilytykseen tarvittavat tilat ja huoltokatkot.
• Vakiona oleva sisäinen analoginen faksikortti1 ja sähköpostitoiminto lisäävät laitteen käyttöarvoa, mahdollistavat
tehokkaan tiedonjaon ja parantavat toimiston tuottavuutta.
• HP DSS 4.0 tehostaa asiakirjojen käsittelyä. Muokkaa viestintäprosessisi uuteen uskoon ja jaa digitaalisia paperitöitä nurkan
taakse tai ympäri maailmaa. Manuaalisten prosessien vähentäminen nopeuttaa sisältöjen käyttöönsaantia ja prosessien
käynnistämistä sekä pienentää tiedon fyysisestä käsittelystä ja
jakelusta aiheutuvia kustannuksia. Sisällön sähköinen
tallentaminen säästää lattiatilaa ja vähentää säilytyksestä
aiheutuvia kustannuksia.
1

Vain maihin, joissa on televiestintähyväksyntä. Lisätietoja HP LaserJet
analogisen MFP-faksilaitteen nro 300 esitteessä.

• Automaattinen kaksipuolinen tulostus, kopiointi ja skannaus
sekä N sivua arkille (useita sivuja arkille) -toiminto vähentävät
paperinkulutusta ja sen myötä myös luonnonvarojen käyttöä.
• Yhtenäiset väritulokset säästävät aikaa, värijauhetta ja paperia,
joita olisi tuhlattu uudelleentulostuksessa.
• Tehonkulutus vähenee huomattavasti lepotilassa, mikä säästää
luonnonvaroja ja rahaa alentamatta laitteen korkeaa
suorituskykyä. Tuotteella on Energy Star® versio 1.0 -hyväksyntä,
joka on energiaa säästävien toimistotuotteiden kehittämistä
kannustava vapaaehtoinen ohjelma.
• Selvästi merkittävin käyttäjien tuottavuuteen ja alhaisiin
kokonaiskäyttökustannuksiin vaikuttava tekijä on HP:n
palkittujen laitteiden, tuen ja huollon luotettavuus.
Jo kahdentoista peräkkäisen vuoden ajan Hewlett-Packard
on saanut jatkuvasti huippupisteet PC Magazine -julkaisun
palvelu- ja luotettavuuskyselyssä. Äskettäin se sai yhden
kaikkien aikojen ensimmäisistä A+ -luokituksista. Turhautuneisuuden ja kalliin seisokkiajan sijaan käyttäjät saavat
työnsä valmiiksi!

Paranna vaativien työryhmien ja osastojen
tehokkuutta ja tuottavuutta.
Yksinkertaisimmat, luotettavimmat ja täydellisimmät
verkon oheislaitteiden hallintatyökalut
Yksinkertaista laitehallintaa HP Web Jetadmin -ohjelmalla. HP Web Jetadmin
on hallintatyökalu, jolla voidaan hallita sekä HP:n että muiden valmistajien
verkko-oheislaitteita, ja se mahdollistaa useiden laitteiden asennuksen,
kokoonpanon määrityksen, vianetsinnän ja ennakoivan hallinnan etätoimintona.
Voit tehdä kaikki verkonhallintatyöt tavallisella Web-selaimella.
HP:n sisäinen Web-palvelin hoitaa etävianmääritykset, lähettää
sähköpostihälytyksiä ja automatisoi tarviketilaukset Web-selaimen kautta
säästäen aikaa ja rahaa.
HP Web Jetadmin -ohjelmaa ja HP:n sisäistä Web-palvelinta käyttämällä verkon
käyttäjät voivat siirtää tietoja, määrittää laitteen kokoonpanon tai päivittää kiinteän
ohjelmiston nopeasti ja luotettavasti sekä lisätä siten työryhmien ja tietoteknisen
osaston tehokkuutta.

HP:n älykkäät tarvikkeet luovat lisäarvoa1
HP:n paperit ja HP LaserJet -kasetit on suunniteltu toimimaan yhdessä HP-tulostimien
kanssa. Siksi tuloksena on laadukkaita, ammattimaisia asiakirjoja. HP:n älykäs
tulostustekniikka aktivoituu joka kerta, kun HP:n värikasetti asetetaan
monitoimilaitteeseen, ja se mahdollistaa tarvikkeiden tilan tarkkailun, uusien
tarvikkeiden tilauksen ja onnistuneen tulostuksen kerta toisensa jälkeen. Kukin
HP:n värikasetti säätää värijauheen ominaisuuksia jatkuvasti, mikä takaa
laadukkaat tulokset kasetin koko elinkaaren ajan.
Etävianetsinnän ja ennakoivien hälytysten ansiosta HP Color LaserJet 9500mfp:tä
ja HP:n tarvikkeita on helppo hallita ja vaihtaa. Kätevä online-tilaus HP SureSupply
-ohjelman kautta yksinkertaistaa varastonhallintaa. (Saatavuus vaihtelee alueittain.)

Sekasotkusta digitaaliaikaan
Monitoimilaitteen takana oleva logiikka on kiistaton. Miksi maksaisit monista
erillisistä laitteista ja niiden tarvikkeista, kun yksi verkkomahdollisuudella varustettu
monitoimilaite pystyy täyttämään koko työryhmän tarpeet?

9500mfp
Perusmalli

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Virtajohto, puhelinjohto (vain faksia
tukevissa maissa), tulostimen oppaat,
tulostinohjelmisto CD-ROM-levyllä,
ohjauspaneelin käyttöopaste,
värikasetit (4), kaksi 500 arkin
paperialustaa, 100 arkin monikokoalusta, 2 000 arkin paperialusta (Q1891A), automaattinen
kaksipuolinen tulostus, automaattinen asiakirjojen syöttölaite,
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
-tulostinpalvelin, 20 Gt:n EIOkiintolevy – tarvittava tulostusalusta
valittava ja tilattava erikseen.

Nyt voit laajentaa HP Color LaserJet 9500mfp:n lähetysominaisuuksia HP DSS 4.0
-ohjelmalla. Muuntamalla paperiasiakirjat digitaaliseen muotoon voit siirtää
asiakirjat nopeasti, helposti ja turvallisesti useita eri verkkoja käyttäen, mukaan
lukien Internet. Asiakirjoja voidaan lähettää sähköpostitse tai faksiin, tiedostoihin,
tietokoneille, verkkokansioihin tai osoiteluetteloihin yhden painikkeen painalluksella.
HP AutoStore -ohjelmalla voit laajentaa digitaalisen lähetyksen ominaisuuksia
entisestään. Tallenna, käsittele ja reititä asiakirjoja älykkäästi suosituimpiin
sisällönhallintasovelluksiin. Reititä sisältö saumattomasti valmiisiin tietokantoihin
ja asiakirjojenhallintainfrastruktuureihin. Tallenna, käsittele ja reititä nipuittain
paperipohjaisia asiakirjoja digitaaliseen muotoon nopeasti, helposti ja luotettavasti.

HP:n värienkäytön hallintatyökalut
HP Colour Access Controls tekee värillisestä tulostuksesta ja kopioinnista
edullisempaa kuin koskaan, koska sen avulla värien käyttöä voi tarkkailla
ja rajoittaa.
HP Web Jetadmin’s Report Generation -täydennysohjelma seuraa värien käyttöä
työkohtaisesti, käyttäjäkohtaisesti ja laitekohtaisesti ja luo käyttöraportteja,
joiden avulla värien käyttöä on helppo tarkkailla. Kun siihen lisätään toisen
valmistajan lisäohjelma, sillä voi kohdistaa kustannukset osastoittain.
Värikopioinnin voi lukita salasanan taakse niin, että ilman salasanaa laite toimii
vain mustavalkoisena kopiokoneena. Värienkäyttöoikeudet voi antaa myös
tietyille käyttäjille tai työryhmille. Siten ne jotka tosiaan tarvitsevat värejä, kuten
myynti- ja markkinointitiimit, voivat käyttää niitä. Voi olla myös tarpeen estää
värikopiointi tilapäisesti, kuten esimerkiksi viikonloppujen ajaksi. Voit säästää
värejä entistä paremmin antamalla oikeuden tulostaa tietyistä sovelluksista
väreissä ja toisista – kuten sähköpostiohjelmista – vain mustavalkoisena.
Tämä älykäs laite auttaa käyttäjiä luomaan vaikuttavia väritulosteita silloin,
kun niitä todella tarvitaan, ja käyttämään pelkkää mustavalkotulostusta silloin,
kun se on järkevää.
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Aitojen HP-tarvikkeiden käyttö.

Valitse yrityksellesi sopiva tulostusalustaratkaisu
HP Color LaserJet 9500mfp:n (perusmalli) mukana on tilattava vähintään yksi seuraavista tulostusalustoista.
2000 arkin paperialusta (Q1891A) on lisävaruste.

HP Color LaserJet 9500mfp, jossa
8-lokeroinen mailbox-lajittelulaite

HP Color LaserJet 9500mfp,
jossa niputtaja

HP Color LaserJet 9500mfp,
jossa monitoiminen viimeistelylaite

HP Color LaserJet 9500mfp,
jossa nitoja/niputtaja

Q5693A – 8-lokeroinen
mailbox-lajittelulaite
Kukin lokero voidaan osoittaa
yksittäisen henkilön, työryhmän
tai osaston käyttöön, mikä
helpottaa töiden noutamista.
Mailbox voidaan määrittää
myös erottelu-/lajittelulaitteeksi,
niputtajaksi ja töiden erottelijaksi.

C8084A – Niputtaja
Niputtaa jopa 3 000 paperiarkkia
sivuniputuksella.

C8088B – Monitoiminen
viimeistelylaite
Mahdollistaa 1 000 arkin
niputuksen, jopa 50 paperiarkin
nidonnan työtä kohti, taittaa
arkit vihkotyyppisiksi sarjoiksi
sekä taittaa ja nitoo kirjasia,
joissa on jopa 10 paperiarkkia.

C8085A – Nitoja/niputtaja
3 000 arkin niputusominaisuudet
sekä nidontaa eri nidontakohdilla
jopa 50 paperiarkille työtä kohti.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tulostustekniikka

A4: jopa 24 s/min (väri ja mustavalko)
A3: jopa 12 s/min (väri ja mustavalko)
Ensimmäinen sivu tulostuu: noin 20 s
Lämpenemisaika: 2,5 min (virransäästötila); 5,9 min (käynnistys)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
Laitteen mukana on tilattava vähintään
yksi neljästä tulostusalustasta

Kalibrointeja käynnistyy ja tulostusprosessi hidastuu.

Prosessori

533 MHz, MIPS 20KC -prosessori (järjestelmän ASIC-osassa)

Tarvikkeet
C8550A

Älykäs HP Color LaserJet
-kasetti, musta2

Muisti

Vakio 512 Mt, 20 Gt, yksi CompactFlash™-paikka vapaana

Tulostus

Tekniikka:
Laser
Tarkkuus:
Väri, paras 600 x 600 dpi HP Imageret 4800 -kuvanparannustekniikalla
Kielet:
HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 -emulointi
Kirjasinlajit/fontit:
80 skaalattavaa TrueType™-fonttia
Käyttömäärä:
Jopa 200 000 sivua kuukaudessa
Suurin tulostettava alue: 297,5 x 461,5 mm1
Marginaalit:
Ylä: 4,2 mm; vasen: 4,2 mm; oikea: 4,2 mm; ala: 4,2 mm1

C8551A

Älykäs HP Color LaserJet
-kasetti, syaani2

C8552A

Älykäs HP Color LaserJet
-kasetti, keltainen2

C8553A

Älykäs HP Color LaserJet
-kasetti, magenta2

Modeemi:
Televiestintä:

C8560A

Älykäs HP Color LaserJet
-kuvarumpu, musta2

C8561A

Älykäs HP Color LaserJet
-kuvarumpu, syaani2

C8562A

Älykäs HP Color LaserJet
-kuvarumpu, keltainen2

C8563A

Älykäs HP Color LaserJet
-kuvarumpu, magenta2

C8555A

HP Color LaserJet
-kuvansiirtopakkaus2

C8556A

HP Color LaserJet
-kiinnityssarja (110 ja 220 V)2

C8554A

HP Color LaserJet
-puhdistussarja2

C4287A

HP 4 Mt:n Flash DIMM

Q5693A

HP:n 8-lokeroinen
mailbox-lajittelulaite

Faksaus

Tarkkuus:
Pikavalinnat:

Jopa 33,6 kbps
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Meksiko),
PTC-200 (Uusi-Seelanti), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malesia),
IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kiina)
Vakio: 200 x 100 dpi; hieno: 200 x 200 dpi; erittäin hieno: 300 x 300 dpi
100 (kussakin voi olla 100 numeroa)

Digitaalinen lähetys

Tiedostomuodot:
Asennus:

PDF, JPEG, TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, sisäinen Web-palvelin

Skannaus

Tyyppi:
Tarkkuus:
Bittisyvyys:
Harmaasävyt:
Skannausalue:
Suurin materiaalikoko:
Marginaalit:

Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite
600 dpi:n optinen
8 bittiä/kanava (16,7 miljoonaa väriä)
256
29,7 x 42 cm
Vasen: 4,2 mm; ylä: 4,2 mm; oikea: 4,2 mm; ala: 4,2 mm

Kopiointi

Useat kopiot:
Pienennys/suurennus:

1–999
25–400 %

Materiaalinkäsittely

Syöttö
Koko
Alusta 1
A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 – 306 x 470 mm
Alusta 2/3
A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 – 297 x 432 mm
Kaksipuolinen tulostusyksikkö
A3, A4, A5, B4, B5, executive
Tuloste: Kirjekuoret: 50
Kaksipuolinen tulostus: Automaattinen (mukana vakio ja manuaalinen ajurituki)

Materiaalityypit

Paperi (tavallinen, esipainettu, kirjelomake, esirei’itetty, bond, kiiltävä, HP Heavy Glossy, muun kuin HP:n Heavy Glossy, kierrätetty,
värillinen, karkea paperi), kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, tarrat, postikorttikartonki

Liitäntä ja liitettävyys

Vakio: Tyypin C IEEE 1284 -rinnakkaisportti, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet -tulostinpalvelin EIO-korttipaikassa, kiintolevy
EIO-korttipaikassa, kopioinnin prosessorilevy EIO-korttipaikassa, HP Jetlink, faksi
Lisävaruste: Sisäiset HP Jetdirect -tulostinpalvelimet, ulkoiset HP Jetdirect -tulostinpalvelimet, langaton tulostinpalvelin ja tulostinsovitin,
sisäinen HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO -tulostinpalvelin, ulkoinen HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet -tulostinpalvelin (USB 2.0 -portti),
ulkoinen HP Jetdirect 175x Fast Ethernet -tulostinpalvelin (USB 1.1 -portti), ulkoinen HP Jetdirect 300x -tulostinpalvelin (rinnakkaisportti),
ulkoinen HP Jetdirect 500x -tulostinpalvelin (3 rinnakkaisporttia), langaton sisäinen HP Jetdirect 680n 802.11b EIO -tulostinpalvelin,
ulkoinen langaton HP Jetdirect 380x 802.11b -tulostinpalvelin (USB 1.1 -portti), langaton HP bt1300 Bluetooth -tulostinsovitin
(USB tai rinnakkaisportti)

Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus

Microsoft Windows 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 ja myöhemmät, Mac OS X v 10.1 ja myöhemmät
Uusimmat ajurit ja ohjelmisto kaikille tuetuille käyttöjärjestelmille ovat saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/clj9500mfp. Jos
sinulla ei ole Internet-yhteyttä, katso tulostinpakkauksessa olevaa tukiesitettä.

Verkkokäyttöjärjestelmien yhteensopivuus

Vakio: HP Jetdirect -tulostinpalvelimien kautta: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 64-bittinen XP, Server 2003;
Apple Mac OS 8.6 ja myöhemmät; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x ja myöhemmät; SuSE Linux 6.x ja
myöhemmät; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (vain SPARC-järjestelmät); IBM® AIX 3.2.5 ja myöhemmät; MPE-iX

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90 ja 16 Mt RAM-muistia; Windows Me: Pentium 150, 32 Mt RAM-muistia; Windows NT® 4.0:
Pentium 90, 32 Mt RAM-muistia; Windows 2000: 300 MHz:n prosessori, 64 Mt RAM-muistia; Microsoft Windows XP: 233 MHz:n
prosessori, 64 Mt RAM-muistia; 180 Mt vapaata kiintolevytilaa Windowsille, 160 Mt Macille; Mac OS 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1
tai myöhemmät; CD-ROM-asema tai Internet-yhteys, erillinen IEEE1284 -yhteensopiva rinnakkaisportti

Vakio-ohjelmisto

Tulostinajurit ja asennusohjelmisto CD-ROM-levyllä [HP PCL 6, HP Postscript Level 3 -emulointi (vain 32-bittiset ajurit)];
HP PCL 5c (mukana tulostimen asennusohjelmassa)

Ohjauspaneeli

Kolme LED-merkkivaloa, 10-numeroinen numeronäppäimistö ja graafinen kosketusnäyttö (193 x 72 mm)

Tulostimen hallinta

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, sisältää Web-palvelimen

Tehovaatimukset

220–240 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A

Mitat (l x s x k)

Ilman pakkausta: 1598 x 835 x 1219 mm (paperi- ja tulostusalustat paikoillaan, kaikki alustat kiinni ja skannerin kansi kiinni)

Paino

Ilman pakkausta: 130 kg (ilman värikasetteja ja kuvarumpuja); pakkauksessa 217,57 kg

Käyttöympäristö

Ympäristövaatimukset: käyttölämpötila: 15 - 30 °C, suositeltava käyttölämpötila: 20 - 26 °C, käyttökosteus: 10 - 80 % suhteellinen
kosteus, suositeltava käyttökosteus: 20 - 50 % suhteellinen kosteus, säilytyslämpötila: 0 - 35 °C, säilytyskosteus: 5 - 95 % suhteellinen
kosteus. Melutasot, ISO 9296, ääniteho: LwAd 7,3 B(A) tulostettaessa/kopioitaessa

®

®

Muisti

Paperinkäsittely

C8084A

HP:n niputtaja

C8085A

HP:n nitoja/niputtaja

C8088B

HP:n monitoiminen
viimeistelylaite

Q1891A

HP:n suurikapasiteettinen
paperialusta
Liitettävyys

J7960G

Sisäinen HP Jetdirect 625n
-tulostinpalvelin

J7942G

Ulkoinen HP Jetdirect en3700
-tulostinpalvelin

J3263G

Ulkoinen HP Jetdirect 300x
-tulostinpalvelin
(rinnakkainen/10/100TX)

J7951G

Ulkoinen langaton HP Jetdirect
ew2400 802.11g ja ulkoinen
Fast Ethernet -tulostinpalvelin

J7961G

HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
Internal Print Server
Ohjelmisto

T1943AA

HP AutoStore

T1936AA

HP 4.0 -digitaalilähetysohjelmisto
Huolto ja tuki

U2014A/E

Asennus ja
verkkokokoonpano

Argentiina (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00),
Kiina (GB4943), Tsekin tasavalta (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Viro (EEIEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-merkki –
matalajännitedirektiivi 73/23/ETY), Saksa (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Unkari (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Liettua (LS-IEC
60950-IEC 60825-1), Meksiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Venäjä (GOST- R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC 60825-1),
Slovenia (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Etelä-Afrikka (IEC 60950-IEC 60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Chapter 1
Subchapter J lasertuotteille); Luokan 1 laser-/LED-tuote

H4597A/E

HP Care Pack -tuki,
seuraavana päivänä,
asennuspaikalla, 3 vuotta

Hyväksynnät

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-direktiivi 89/336/ETY ja matalajännitedirektiivi
73/23/ETY ja vastaava CE-merkintä. Energy Star®

U2039PA/PE

Takuu

Yhden vuoden takuu, korjaus seuraavana päivänä asennuspaikalla

U2037PA/PE
HP Care Pack -tuki,
samana päivänä, asennuspaikalla,
1 vuoden jälkitakuu

Turvallisuus

Käytettävissä vain PostScript- ja PLC 6 -kielillä tulostettaessa.
2
Kattava joukko älykkäitä HP Color LaserJet 9500 -tulostustarvikkeita, jotka on suunniteltu erityisesti HP Color LaserJet 9500 -tulostinsarjaa varten, koostuu mustasta, syaanista, keltaisesta ja magentasta
HP-kasetista (C8550A, C8551A, C8552A, C8553A), HP:n kuvanpuhdistussarjasta (C8554A), HP:n kuvansiirtopakkauksesta (C8555A) ja HP:n kiinnityssarjasta (C8556A) sekä mustasta, syaanista,
keltaisesta ja magentasta HP-kuvarummusta (C8560A, C8561A, C8562A, C8563A)
1

http://www.hp.com

http://www.hp.com/fi

http://www.hp.com/go/all-in-one
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H4603A/E
HP Care Pack -tuki, samana
päivänä, asennuspaikalla, 3 vuotta
HP Care Pack -tuki,
seuraavana päivänä,
asennuspaikalla, 1 vuoden jälkitakuu

