HP Color LaserJet 9500mfp

Printen en kopiëren in kleur tot A3, scannen naar e-mail, faxen1, documentafwerking, plus optionele digital sending2 voor veeleisende werkgroepen
en afdelingen. Geavanceerde technologie produceert samen met HP supplies
consistente resultaten in kleur met een indrukwekkende kwaliteit.
Ideaal voor afdelingen in grote organisaties die grote printvolumes moeten produceren; zij zoeken een gebruiksvriendelijke
A3 kleurenprinter/copier met geavanceerde documentverwerkingsfuncties en opties voor afwerking en digital sending
om de efficiency te verhogen en het werk te stroomlijnen.
Snel en betrouwbaar printen en kopiëren in kleur, scannen naar e-mail, faxen1 en documenten afwerken.

HP Color LaserJet 9500mfp met
optioneel 8-baks sorteersysteem

• Efficiënte functies voor printen, kopiëren, scannen naar e-mail in kleur, faxen1 en documentafwerking zijn gecombineerd
in één krachtig apparaat.
• Printsnelheden tot 24 ppm in kleur en zwart-wit, enkel- of dubbelzijdig, op diverse papiersoorten en formaten tot A3.
• Snelle gegevensverwerking – tot 6 Mb/sec – dus geen bottlenecks, maar een optimale productiviteit voor de gehele afdeling.
• Het handige tiptoetspaneel – dat in verschillende HP apparaten wordt gebruikt – verhoogt het gebruiksgemak en vereist een
minimum aan trainingskosten.
Geef uw organisatie meer uitstraling met professionele kleurenprints.

HP Color LaserJet 9500mfp,
met uitvoereenheid/nietmachine
en optionele high-capacity
invoerlade

• Extern zakelijk communicatiemateriaal in kleur krijgt meer impact en een professionele kwaliteit dankzij
verbeteringstechnologie, flexibele halftoning en kleurtrapping.
• Accurate kleuren en scherpe zwarte tekst met HP Imageret 4800, met ondersteuning voor kleurafstemmingsstandaarden
om consistentie tussen printjobs te waarborgen.
• HP’s intelligente printtechnologie3 – de MFP en HP supplies passen samen de printinstellingen aan en produceren altijd
schitterende, professionele documenten.
Nieuwe, flexibele mogelijkheden: in-house afwerken, gestroomlijnde workflow en kleurbeheertools.
• Met één druk op de knop afgewerkte documenten produceren met één van de vier afwerkingsopties: een HP 8-baks
sorteersysteem, een HP uitvoereenheid/nietmachine voor 3000 vel, een HP uitvoereenheid voor 3000 vel of een HP
multifunctionele finisher voor 1000 vel.
• Optionele HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)2 voor het scannen en digitaal verzenden van informatie op papier.
• DSS 4.0 is uit te breiden met optionele HP AutoStore software voor verzending naar documentbeheerapplicaties.
• Alle voordelen van professioneel printen in kleur, zonder de kosten: met HP Color Access Controls bepaalt u zelf wanneer
en hoe uw werkgroep kleur gebruikt, door onnodig printen en kopiëren in kleur uit te schakelen.

HP Color LaserJet 9500mfp,
met multifunctionele finisher
en optionele high-capacity
invoerlade
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Alleen voor landen met telecomgoedkeuring. Raadpleeg de productbrochure over het HP LaserJet MFP analoge faxaccessoire 300.
HP Digital Sending Software 4.0 is optioneel (niet meegeleverd, moet apart worden aangeschaft). De software werkt op een server; een server is vereist.
Met originele HP supplies zijn alle HP printfuncties en kenmerken beschikbaar.

HP Color LaserJet 9500mfp
1. HP 8-baks sorteersysteem
afgebeeld. Beschikbare
uitvoerapparaten zijn
onder andere: HP 8-baks
sorteersysteem,
HP uitvoereenheid voor
3000 vel en HP uitvoereenheid/
nietmachine voor 3000 vel.
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2. Automatische documentinvoer
kan tot 100 vel bevatten
en voert de vellen één voor
één in.
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3. Handig tiptoetspaneel
met configureerbare
statusmeldingen en Help.
4. Vier high-capacity HP smart
printcartridges verhogen
de productiviteit.
5. Vier aparte fotogevoelige
rollen houden de prijs per
pagina laag bij pagina’s
met een hoge tonerdekking.
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6. Ozonventilator en -filter
beschermen de kwaliteit
van de lucht.
7.
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Standaard high-capacity
invoerlade voor 2000 vel
voor A4 papier verhoogt
de invoercapaciteit tot
3100 vel.

8. Universeel instelbare laden
2 en 3 (voor 500 vel) herkennen automatisch diverse
standaard papierformaten
en zijn tevens geschikt voor
afwijkende formaten.
9.

Ingebouwde duplexmodule
voor automatisch dubbelzijdig printen en kopiëren
op enginesnelheid.

10. HP Jetlink connector voor
aansluiting van afwerkopties
van andere fabrikanten.
11. Copy connect kaart (verbeterde
invoer/uitvoer [EIO]).
12. FIH (foreign interface harness)
voor aansluiting van apparatuur
van andere fabrikanten voor
externe kostenallocatie van
kopieeropdrachten.
13. Interne HP Jetdirect 620n
Fast Ethernet printserver
(EIO) ondersteunt highspeed netwerkgebruik.
14. USB 1.1 poort breidt
de interfacemogelijkheden uit.
15. RJ-11 connector voor
analoog faxen.
16. Standaard 20-Gb vaste
schijf (EIO) voor het opslaan
van printopdrachten.

HP Color LaserJet 9500mfp
Afgebeeld met HP 8-baks sorteersysteem en optionele high-capacity invoerlade

Hoge prestaties en een snel rendement op de investering
De HP Color LaserJet 9500mfp biedt een uitstekend rendement
op de investering, door zijn gunstige prijs, kosteneffectieve werking,
veelzijdigheid, betrouwbaarheid en aanpassingsmogelijkheden.
• Hij verlaagt de kosten doordat hij de functionaliteit van vier
apparaten combineert. Dat betekent minder supplies beheren
en in voorraad houden en weinig onderbrekingen voor
vervanging en onderhoud.
• De standaard interne analoge faxkaart1 en functionaliteit
voor zenden naar e-mail maken het apparaat nog praktischer,
doordat informatie efficiënt wordt gedeeld en de kantoorproductiviteit toeneemt.
• HP DSS 4.0 stroomlijnt de documentwerkstroom. Ontdek nieuwe
communicatieprocessen en mogelijkheden om papieren documenten
digitaal te verspreiden – op kantoor of over de hele wereld. Door
beperking van het aantal handmatige processen is niet alleen inhoud
sneller beschikbaar, maar verlopen processen vlotter en dalen
de kosten voor verwerking en distributie van informatie. Elektronische
opslag bespaart kantoorruimte en reduceert de opslagkosten.
1

Alleen voor landen met telecomgoedkeuring. Raadpleeg de productbrochure
over het HP LaserJet MFP analoge faxaccessoire 300.

• Door automatisch dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen,
plus N-up printen (meer pagina’s per vel) daalt het papierverbruik en worden grondstoffen gespaard.
• Dankzij consistente resultaten in kleur zijn prints direct de eerste
keer goed; dat betekent minder tijd-, toner- en papierverspilling
door het overmaken van mislukte prints.
• Het stroomverbruik daalt aanzienlijk in de slaapstand; dat bespaart
stroom, grondstoffen en geld, zonder concessies aan de hoge
prestaties van dit product. Deze MFP voldoet aan de kwalificaties
van Energy Star® versie 1.0 – een vrijwillig programma dat
de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten stimuleert.
• De bekroonde betrouwbaarheid van HP apparatuur, support
en service levert een belangrijke bijdrage aan de productiviteit
van de gebruikers en de lage totale gebruikskosten. HP staat
al twaalf jaar bovenaan in het Service and Reliability Survey
van PC Magazine en kreeg onlangs een van de eerste
A+ beoordelingen. Gebruikers kunnen ongestoord werken,
zonder frustratie en dure downtime!

Verbetert de efficiency en productiviteit van veeleisende
werkgroepen en afdelingen.
De handigste, betrouwbaarste en meest complete
beheertools voor randapparatuur in het netwerk
HP Web Jetadmin vereenvoudigt het apparaatbeheer. HP Web Jetadmin beheert zowel
HP als niet-HP randapparaten in het netwerk en verzorgt remote installatie, configuratie,
diagnose en proactief beheer van meer apparaten. Alle netwerkbeheertaken worden
uitgevoerd via een standaard webbrowser.
De HP Embedded Web Server voert remote diagnose uit, zendt waarschuwingen per
e-mail en maakt automatisch bestellen van supplies via het web mogelijk – dat bespaart
tijd en geld.
Met HP Web Jetadmin en de HP Embedded Web Server kan iedereen in het netwerk snel
en betrouwbaar informatie verzenden, een apparaat configureren of een firmware-update
uitvoeren. Dat verhoogt de efficiency van werkgroepen en de IT-omgeving als geheel.

De voordelen van intelligente HP supplies1
HP papier en HP LaserJet printcartridges zijn speciaal ontworpen om met HP printers samen
te werken; daardoor produceren ze altijd hoogwaardige, professionele documenten. Telkens
als u een HP printcartridge in de MFP installeert, wordt HP’s intelligente printtechnologie
geactiveerd, die de supplies bewaakt, het suppliesbeheer vergemakkelijkt en altijd correct
print. Elke HP printcartridge optimaliseert constant de tonereigenschappen om tijdens
de gehele gebruiksduur een hoge printkwaliteit te waarborgen.
Remote probleemoplossing en proactieve meldingen maken HP supplies voor de HP Color
LaserJet 9500mfp gemakkelijk te beheren en te vervangen. Het HP SureSupply programma
vergemakkelijkt het voorraadbeheer, doordat supplies on-line kunnen worden besteld.
(Programma is niet in alle landen beschikbaar.)

De logica achter een MFP is onweerlegbaar. Waarom betalen voor een serie stand-alone
apparaten en de bijbehorende supplies als één netwerkgeschikte MFP gemakkelijk voorziet
in alle behoeften van de gehele werkgroep?

Basismodel

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Netsnoer, telefoonsnoer (in landen
met faxondersteuning), printerdocumentatie, cd-rom met printersoftware,
overlay voor bedieningspaneel,
printcartridges (4), twee invoerladen
voor 500 vel, multi-purpose lade
voor 100 vel, high-capacity invoerlade voor 2000 vel (Q1891A),
automatische duplexmodule,
automatische documentinvoer,
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
printserver, 20-Gb EIO vaste schijf
– vereist uitvoerapparaat naar
keuze moet apart worden besteld.

HP AutoStore breidt de digital sending-functionaliteit nog verder uit. Het scant,
verwerkt en routeert documenten op intelligente wijze naar de meest gangbare
contentbeheerapplicaties. Het integreert inhoud naadloos in bestaande databases
en documentbeheerinfrastructuren. Zo worden stapels papieren documenten snel, gemakkelijk
en betrouwbaar naar een digitaal formaat omgezet en verder verwerkt.

HP color access management tools
De HP Color Access Control oplossing maakt printen en kopiëren in kleur voordeliger dan
ooit doordat het kleurgebruik wordt bewaakt en controleerbaar is.
Om het kleurgebruik per opdracht, gebruiker of apparaat bij te houden, genereert de
HP Web Jetadmin rapportgenerator plug-in real-time en periodieke gebruiksrapporten.
Door toevoeging van door HP geïntegreerde oplossingen van andere fabrikanten zijn
kosten bovendien gemakkelijker door te belasten aan individuele afdelingen.
Vergrendeling van kopiëren in kleur maakt het mogelijk een apparaat met een wachtwoord
te beveiligen, zodat het alleen als zwart-wit copier kan worden gebruikt. U kunt de toegang
tot kleur beperken tot specifieke gebruikers of werkgroepen. Zo kunnen bijvoorbeeld
verkoop- en marketingteams die kleur echt nodig hebben het wel gebruiken. Ook kunt u
besluiten printen in kleur op bepaalde tijden (zoals in het weekeinde) uit te schakelen. Een
hoger controleniveau is bereikbaar door bepaalde applicaties toe te wijzen voor printen
in kleur en andere, zoals e-mail, voor zwart-wit.
Dankzij dit intelligente apparaat kunnen gebruikers schitterende kleurenprints produceren
waar dat nodig is en zwart-wit prints maken als dat economischer is.

Van wanorde naar structuur

9500mfp

Nu kunt u bovendien de verzendfunctionaliteit van de HP Color LaserJet 9500mfp uitbreiden
met HP DSS 4.0. Dan converteert u papieren documenten gemakkelijk naar een digitaal
formaat om deze snel en veilig over te brengen via diverse netwerken, inclusief het Internet.
Met één druk op de knop worden documenten per e-mail verzonden of naar faxmachines,
bestanden, pc’s, netwerkmappen of distributielijsten gestuurd.

1

Met originele HP supplies.

Kies de uitvoeroplossing die aansluit bij uw behoeften
HP Color LaserJet 9500mfp (basismodel) moet worden besteld met één van deze vier uitvoerapparaten.
De high-capacity invoerlade voor 2000 vel (Q1891A) is optioneel.

HP Color LaserJet 9500mfp
met 8-baks sorteersysteem

HP Color LaserJet 9500mfp
met uitvoereenheid

HP Color LaserJet 9500mfp
met multifunctionele finisher

HP Color LaserJet 9500mfp
met uitvoereenheid/nietmachine

Q5693A – 8-baks sorteersysteem
Elke bak kan worden toegewezen
aan een individuele gebruiker,
werkgroep of afdeling, zodat printopdrachten gescheiden blijven. Het
systeem kan worden voorzien van
functies om opdrachten te sorteren,
te stapelen en te scheiden.

C8084A – uitvoereenheid
Uitvoer voor 3000 vel papier met
job offset.

C8088B – multifunctionele finisher
Uitvoercapaciteit tot 1000 vel papier
met nietfunctie voor opdrachten tot
50 vel, papier vouwen tot boekjes,
plus vouwen en geniete boekjes
maken van maximaal 10 vel.

C8085A – uitvoereenheid/
nietmachine
Uitvoer voor 3000 vel papier met
multi-positie nietfunctie voor
opdrachten tot 50 vel.

Technische specificaties
Technologie

Bestelinformatie
C8549A

A4: 24 ppm (kleur en monochroom)
A3: 12 ppm (kleur en monochroom)
De eerste pagina verschijnt: ca. 20 seconden
Opwarmtijd: 2,5 min (PowerSave); 5,9 min (koude start)

HP Color LaserJet 9500mfp
Moet worden besteld met één
van de vier uitvoerapparaten

Regelmatige kalibratieprocedures verlagen de printsnelheid.

Processor

Supplies

533 MHz, MIPS 20KC processor (geïntegreerd in systeem-ASIC)

C8550A

HP Color LaserJet smart
printcartridge, zwart2

Geheugen

Standaard 512 Mb, 20 Gb, een CompactFlash™ slot vrij

Printen

Technologie:
Resolutie:
Talen:
Fonts:
Printvolume:
Max. bedrukbaar gebied:
Marges:

Laser
Kleur, presentatie, 600 x 600 dpi met HP Imageret 4800
HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulatie
80 scalable TrueType™ fonts
200.000 pagina’s per maand
297,5 x 461,5 mm1
Boven: 4,2 mm, links: 4,2 mm, rechts: 4,2 mm, onder: 4,2 mm1

C8551A

HP Color LaserJet smart
printcartridge, cyaan2

C8552A

HP Color LaserJet smart
printcartridge, geel2

C8553A

HP Color LaserJet smart
printcartridge, magenta2

Modem:
Telecom:

C8560A

HP Color LaserJet smart
fotogevoelige rol, zwart2

C8561A

HP Color LaserJet smart
fotogevoelige rol, cyaan2

Resolutie:
Snelkiesnummers:

Tot 33,6 kbps
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico),
PTC-200 (Nieuw-Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australië), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Maleisië),
IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)
Standaard: 200 x 100 dpi; fijn: 200 x 200 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi
100 (elk kan 100 nummers bevatten)

C8562A

HP Color LaserJet smart
fotogevoelige rol, geel2

Digital sending

Bestandsformaten:
Installatie:

PDF, JPEG. TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, Embedded Web Server

C8563A

HP Color LaserJet smart
fotogevoelige rol, magenta2

Scannen

Type:
Resolutie:
Bitdiepte:
Grijstinten:
Scangebied:
Maximum documentformaat:
Marges:

Flatbed, automatische documentinvoer
600 dpi optisch
8-bits/kanaal (16,7 miljoen kleuren)
256

C8555A

HP Color LaserJet
beeldoverdrachtskit2

C8556A

HP Color LaserJet fuserkit
(110 en 220 volt)2

29,7 x 42 cm
Links: 4,2 mm, boven: 4,2 mm, rechts: 4,2 mm, onder: 4,2 mm

C8554A

HP Color LaserJet reinigingskit2

Kopiëren

Aantal kopieën:
Verkleinen/vergroten:

1-999
25 tot 400%

Mediaverwerking

Invoer
Formaat
Lade 1
A3, A4, A5, B4, B5, kwarto, folio, tabloid, executive, 98 x 191 tot 306 x 470 mm
Lade 2/3
A3, A4, A5, B4, B5, kwarto, folio, tabloid, executive, 148 x 210 tot 297 x 432 mm
Duplexmodule A3, A4, A5, B4, B5, executive
Uitvoer: Enveloppen: 50
Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard en handmatige driverondersteuning beschikbaar)

C4287A

HP 4-Mb Flash DIMM

Q5693A

HP 8-baks sorteersysteem

Faxen

Geheugen

Papierverwerking
C8084A

HP uitvoereenheid

Mediatypen

Papier (gewoon, voorbedrukt, briefhoofd, geperforeerd, bond, glanzend, HP glanzend zwaar, niet-HP glanzend zwaar, kringloop, kleur,
tough paper), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten

C8085A

HP uitvoereenheid/nietmachine

C8088B

HP multifunctionele finisher

Interfacemogelijkheden

Standaard: IEEE 1284 type-C parallelle poort, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver in EIO-slot, vaste schijf in EIO-slot,
kopieerprocessorkaart in EIO-slot, HP Jetlink, fax
Optioneel: Interne HP Jetdirect printservers, externe HP Jetdirect printservers, Wireless printserver en printadapter, interne HP Jetdirect
625n Gigabit Ethernet EIO printserver, externe HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver (USB 2.0 poort), externe HP Jetdirect 175x
Fast Ethernet printserver (USB 1.1 poort), externe HP Jetdirect 300x printserver (parallelle poort), externe HP Jetdirect 500x printserver
(3 parallelle poorten), interne HP Jetdirect 680n 802.11b Wireless EIO printserver, externe HP Jetdirect 380x 802.11b Wireless
printserver (USB 1.1 poort), HP bt1300 Bluetooth Wireless printadapter (USB of parallel)

Q1891A

HP high-capacity invoerlade
Interfacemogelijkheden

J7960G

Interne HP Jetdirect 625n
printserver

J7942G

Externe HP Jetdirect en3700
printserver

J3263G

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

Compatibele besturingssystemen

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 en hoger, Mac OS X v 10.1 en hoger
De nieuwste drivers voor alle ondersteunde besturingssystemen zijn beschikbaar op: http://www.hp.com/clj9500mfp.
Als u geen toegang tot het Internet hebt, raadpleeg dan de supportbrochure in de doos

Compatibele netwerkbesturingssystemen

Standaard: Via HP Jetdirect printservers: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bits, Server 2003; Apple Mac OS 8.6
en hoger; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x en hoger; SuSE Linux 6.x en hoger; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x,
2.6, 7, 8, 9, 10 (alleen SPARC-systemen); IBM® AIX 3.2.5 en hoger; MPE-iX

J7951G

Externe HP Jetdirect ew2400
802.11g draadloze en
Fast Ethernet printserver

Minimum systeemeisen

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
vrije schijfruimte voor Windows; 160 Mb voor Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 of hoger, cd-rom drive of Internet-verbinding,
gereserveerde IEEE 1284-compatibele parallelle poort

J7961G

Interne HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec printserver

Standaardsoftware

Printerdrivers en installatiesoftware op cd-rom [HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulatie (alleen 32-bits drivers)]; HP PCL 5c (via printerinstallatie)

Bedieningspaneel

Drie LED-indicatoren, 10 numerieke toetsen en een grafisch display (193 x 72 mm) met tiptoetsbediening

Printerbeheer

HP Web Jetadmin, HP LaserJet utility, Embedded Web Server

Voeding

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

Afmetingen (b x d x h)

Zonder verpakking: 1598 x 835 x 1219 mm (uitvoer- en invoereenheden geïnstalleerd, alle laden en scannerklep gesloten)

Gewicht

Zonder verpakking: 130 kg (zonder printcartridges of fotogevoelige rol); met verpakking: 217,57 kg

U2014A/E

Omgevingscondities

Omgevingscondities: Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 30° C, aanbevolen temperatuur: 20 tot 26° C, luchtvochtigheid, in bedrijf:
10 tot 80%; aanbevolen luchtvochtigheid: 20 tot 50%; temperatuur, bij opslag: 0 tot 35° C; luchtvochtigheid, bij opslag: 5 tot 95%
relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificatie volgens ISO 9296, geluidskracht: LwAd 7,3 B(A) (tijdens printen/kopiëren)

Installatie en
netwerkconfiguratie

H4597A/E

Veiligheid

Argentinië (TÜV S Merk-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australië (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943),
Duitsland (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Estland (EEI EN60950-IEC 60825-1), EU (CE Merk-Low Voltage Directive 73/23/EEC),
Hongarije (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Litouwen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE NOM 019 SCFI),
Rusland (GOST- R50377), Slowakije (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenië (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Tsjechische Republiek (CSN-IEC
60950-IEC 60825-1), VS (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Hoofdstuk 1 Sub-hoofdstuk J voor laserapparatuur), Zuid-Afrika (IEC 60950IEC60825-1); Klasse 1 Laser/LED product

HP Care Pack, 3 jaar
garantie met on-site service
op de volgende werkdag

®

®

Productcertificaten

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Title 47 CFR,
Part 15 Klasse B/ICES-003, Ed. 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, draagt CE-merken voor EMC richtlijn 89/336/EEC en laagvoltage richtlijn 73/23/EEC. Energy Star®

Garantie

1 jaar garantie met on-site service op de volgende werkdag

Uitsluitend bij gebruik van Postscript en PCL 6.
2
De complete set HP Color LaserJet 9500 smart printsupplies – die speciaal voor de HP Color LaserJet 9500 printer serie is ontwikkeld – bestaat uit een zwarte, cyaan, gele en magenta HP printcartridge
(C8550A, C8551A, C8552A, C8553A), een HP Image reinigingskit (C8554A), een HP beeldoverdrachtskit (C8555A), een HP Image fuser-kit (C8556A) en een zwarte, cyaan, gele en magenta
HP fotogevoelige rol (C8560A, C8561A, C8562A, C8563A)
1

http://www.hp.com

http://www.hp.nl

http://www.hp.com/go/all-in-one
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Software
T1943AA

HP AutoStore

T1936AA

HP Digital Sending
software 4.0
Service en support

H4603A/E HP Care Pack, 3 jaar garantie
met on-site service op dezelfde werkdag
U2039PA/PE HP Care Pack – 1 jaar postwarranty on-site support met
respons op de volgende werkdag
U2037PA/PE HP Care Pack – 1 jaar postwarranty on-site support met
respons op dezelfde werkdag

