HP Color LaserJet 9500mfp

Fargeutskrift og kopiering opp til A3, skanning til e-post, faksing1,
etterbehandling og valgfri digital sending2 er verdifulle funksjoner
for krevende arbeidsgrupper og avdelinger. Avansert teknologi
og HP-rekvisita gir ensartet, overbevisende fargekvalitet.
Velegnet for generell kontorbruk og stort volum i avdelinger i større virksomheter, med behov for en brukervennlig, A3-fargeskriver/
kopimaskin med avanserte dokumentbehandlingsverktøy pluss et utvalg av alternativer for etterbehandling og digital sending som
bidrar til økt effektivitet og strømlinjeformet arbeidsflyt.
Oppnå rask og pålitelig fargeutskrift, kopiering, skanning til e-post, faksing1 og etterbehandling.

HP Color LaserJet 9500mfp
med valgfri 8-hyllers postboks

•
•
•
•

Oppnå effektiv fargeutskrift, kopiering, skanning til e-post, faksing1 og etterbehandling i én kraftig enhet.
Utskrift med opptil 24 spm i farger eller svart/hvitt, enkelt- eller dobbeltsidig, på et utvalg av papirtyper og formater opp til A3.
Rask databehandling – opptil 6 MB/sek – beskytter mot flaskehalser og gir maksimal produktivitet i hele avdelingen.
Intuitivt kontrollpanel med berøringsskjerm: felles brukergrensesnitt på tvers av flere ulike HP-enheter øker tilgjengeligheten
og reduserer opplæringskostnader.

Øk gjennomslagskraften og løft organisasjonens image med fargeutskrift i profesjonell kvalitet.

HP Color LaserJet 9500mfp,
med stifting/stabling og ekstra
høykapasitetsmagasin

• Gi intern og ekstern kommunikasjon ekstra gjennomslagskraft med høykvalitets farger, inkludert bildeforbedring, adaptiv halvtoning
og trapping.
• Få eksakte farger og tydelig, skarp tekst med HP Imageret 4800, pluss støtte for fargetilpasningsstandarder som sikrer ensartethet
fra en jobb til den neste.
• Utnytt fordelene med HPs intelligente utskriftsteknologi3 – din multifunksjonsenhet og HP-rekvisita justerer utskriftsegenskapene slik
at du får profesjonelle dokumenter hver gang du skriver ut.
Få mer fleksibilitet med etterbehandling på huset, strømlinjeformet arbeidsflyt og verktøy for fargeadministrasjon.
• Produser ferdige dokumenter med et tastetrykk på en av våre fire etterbehandlingsalternativer: HP 8-hyllers postboks,
HP 3000-arks stifte-/stableenhet, HP 3000-arks stableenhet eller HP 1000-arks flerfunksjonell ferdigstiller.
• Spesifiser HP Digital Sending-programvare 4.0 (DSS 4.0)2 for fangst og ruting av papirbasert informasjon digitalt.
• Tilføy valgfri HP AutoStore-programvare til DSS 4.0 for ruting til dokumentbehandlingssystemer.
• Oppnå fordelen med profesjonelle fargeutskrifter uten å risikere kostnadene: HP Fargetilgangskontroller lar deg kontrollere
når og hvordan arbeidsgruppen din kan bruke farger ved å deaktivere alle unødvendige fargeutskrifter og fargekopier.

HP Color LaserJet 9500mfp,
med flerfunksjons
ferdigstiller og ekstra
høykapasitetsmagasin
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Bare for land med godkjennelse fra televerket. Se databladet for HP LaserJet MFP analogt fakstilbehør 300.
HP Digital Sending-programvare 4.0 er valgfri (ikke inkludert, selges separat). Programvaren er serverbasert, server kreves.
Bruk av originale HP-rekvisita sikrer at alle HP utskriftsfunksjoner er tilgjengelige.

HP Color LaserJet 9500mfp
1. HP 8-hyllers postboks vist.
Andre utmatingsenheter
inkluderer HP 8-hyllers
postboks, HP 3000-arks
stableenhet og HP 3000-arks
stifte-/stableenhet.
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2. Automatisk dokumentmater
(ADM) kan ta inntil 100 ark
med papir og mater ett ark
av gangen.
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3. Brukervennlig berøringsskjermbasert kontrollpanel støtter
konfigurerbare statusvarslinger
og hjelpefunksjoner.
4. Fire høykapasitets
HP smart-tonerkassetter
øker produktiviteten din.
5. Fire separate bildetromler
bidrar til å holde kostnadene
pr. side lave på utskrifter med
høy tonerdekning.
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6. Ozonvifte og -filter
beskytter luftkvaliteten.
7.
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Standard 2000-arks høykapasitets papirskuff (HCI)
støtter letter/A4-papir
og øker papirkapasiteten
din til 3100 ark.

8. Justerbare universalskuffer
2 og 3 (500-arks papirskuffer)
registrerer automatisk flere
standard papirstørrelser
og støtter utskrift på egendefinerte papirformater.
9.

Innebygd dobbeltsidig enhet
støtter automatisk dobbeltsidig
utskrift og kopiering ved
full maskinhastighet.

10. HP Jetlink-tilkobling gjør det
mulig å sette på tredjeparts
etterbehandlingsutstyr.
11. Copy connect-kort
(enhanced input/output [EIO])
12. FIH (foreign interface harness)
gjør at du kan legge til tredjeparts enheter for eksternt
regnskap over utskriftsjobber.
13. HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
intern utskriftsserver (EIO)
støtter høyhastighets nettverk.
14. USB 1.1-port utvider
tilkoblingsmulighetene.
15. RJ11-kontakt muliggjør
analog faksing.
16. Standard 20 GB harddisk
(EIO) sørger for jobblagring.

HP Color LaserJet 9500mfp
Vist med HP 8-hyllers postboks og ekstra høykapasitetsmagasin

Maskin med høy ytelse gir avkastning på investeringen.
HP Color LaserJet 9500mfp gir enestående avkastning på investeringen
med sin rimelige innkjøpspris og kostnadseffektive drift, og takket
være sin allsidighet, pålitelighet og fleksibilitet.
• Reduser kostnadene ved å håndtere én enhet istedenfor fire,
administrere færre rekvisita og minimalisere lagring av forbruksvarer samt minimalisere serviceavbrudd.
• Det standardmessige interne, analoge fakskortet1 og send-tilepost-funksjonaliteten øker verdien av enheten, støtter effektiv
informasjonsdeling og øker effektiviteten på kontoret.
• HP DSS 4.0 strømlinjeformer din dokumentflyt. Tenk nytt rundt
kommunikasjonsprosesser og distribuer digitalt papirarbeid rundt
hjørnet eller til den andre siden av kloden. Reduksjon av manuelle
prosesser fører ikke bare til at innholdet kan bli tilgjengelig tidligere
og at prosesser kan settes raskere i gang, men fjerner også kostnadene til fysisk håndtering og distribusjon av informasjon.
Elektronisk lagring av innhold reduserer arealbehovet og kostnadene til fysisk lagring.
1

Bare for land med godkjennelse fra televerket. Se databladet for
HP LaserJet MFP analog faks-tilbehør 300.

• Automatisk dobbeltsidig utskrift, kopiering og skanning, pluss
N-opp-utskrift (flere sider pr. ark), reduser papirbruken og dermed
belastningen på naturressursene.
• Stabile farger på utskriftene sparer tid, toner og papir som ville
gått med ved gjentatte utskrifter.
• Strømforbruket reduseres vesentlig i hvilemodus, og dette sparer
naturressurser og penger uten å påvirke de høye ytelsene fra dette
produktet. Dette produktet har kvalifisert seg til Energy Star®
version 1.0, som er et frivillig program som skal stimulere til
utvikling av energieffektive kontorprodukter.
• Og det absolutt største bidraget til brukerens produktivitet og lave
eierkostnader er den prisbelønte påliteligheten i HPs utstyr, støtte
og service. I 12 år på rad har Hewlett-Packard fått toppkarakter
i PC Magazines undersøkelse om service og pålitelighet, og nylig
ble vi tildelt en av de første A+ -karakterene som noensinne er gitt.
Istedenfor å oppleve frustrasjoner og kostbar nedetid kan brukerne
få arbeidet gjort!

Forbedre effektiviteten og produktiviteten for
arbeidsgrupper og avdelinger med høye krav.
Det enkleste, mest pålitelige og mest komplette
administrasjonsverktøyet for periferienheter i nettverk
Forenkle administrasjonen av enheter med HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin utgjør
ett administrasjonsverktøy for HP og ikke-HP pereferienheter i nettverket, og gjør det
mulig med fjernstyrt installasjon, konfigurasjon, diagnose og proaktiv administrasjon
av mange enheter. Du kan utføre alle dine nettverksadministrasjonsoppgaver kun ved
hjelp av en vanlig nettleser.
HP innebygd webserver utfører fjerndiagnose, sender e-postvarsler og automatiserer
bestilling av rekvisita via nettleseren din slik at du sparer tid og penger.
Ved hjelp av HP Web Jetadmin og HP innebygd webserver kan alle i nettverket overføre
informasjon, konfigurere enheter eller oppdatere fastvare raskt og pålitelig for å oppnå
økt effektivitet i arbeidsgrupper og for IT-bruken.

Fortrinnet ved HP smart rekvisita

1

HP-papirer og HP LaserJet-tonerkassetter er designet for bruk sammen med HP skrivere,
så du kan stole på at du får profesjonelle dokumenter i høy kvalitet. HPs intelligente
utskriftsteknologi aktiveres hver gang du setter en HP-tonerkassett inn i et HP-multifunksjonsprodukt (MFP), og du kan overvåke rekvisitaene dine, bestille nye rekvisita
og få vellykkede utskrifter hver gang. Og hver eneste HP-tonerkassett justerer kontinuerlig
toneregenskapene for å sikre utskrifter i høy kvalitet i hele kassettens levetid.
Fjernstyrt feilsøking og proaktiv varsling gjør at HP Color LaserJet 9500mfp og HP rekvisita
er enkle å administrere. Praktisk elektronisk bestilling gjennom HP SureSupply-programmet
forenkler lagerholdet. (Programmets tilgjengelighet varierer etter region.)

Fra kaos til digitalt
Logikken bak våre mulitifunksjonsprodukter er slående. Hvorfor betale for flere frittstående
enheter med tilhørende rekvisita når én enkelt nettverksklargjort MFP kan tilfredsstille
behovene til en hel arbeidsgruppe?

Nå kan du utvide sendekapasiteten til HP Color LaserJet 9500mfp med HP DSS 4.0.
Konverter papirdokumenter til digitalt format for å oppnå rask, enkel og sikker overføring
over en rekke forskjellige nettverk, inkludert internett. Med et knappetrykk kan dokumenter
sendes med e-post eller ekspederes til faksmaskiner, filer, PCer, nettverksmapper eller
distribusjonslister.
Med HP AutoStore kan du utvide dine digitale sendemuligheter ytterligere.
På en intelligent måte kan du fange opp, behandle og rute dokumenter til de fleste
populære applikasjoner for innholdsadministrasjon. Du kan sømløst rute innhold
til eksisterende databaser og infrastrukturer for dokumentadministrasjon. Skanne,
behandle og rute bunkevis med papirbasert informasjon til digitale formater, raskt,
enkelt og pålitelig.

HPs verktøy for fargeadministrasjon
HP Fargetilgangskontroller gjør fargeutskrifter og fargekopiering mer økonomisk
enn tidligere. Den hjelper deg med å overvåke og kontrollere fargebruken.
HP Web Jetadmin Report Generation innpluggingsmodul genererer sanntidsrapporter
og periodiske bruksrapporter som gjør det enkelt å spore bruken av farger, dette for
å overvåke fargebruk per jobb, per bruker eller per enhet. I tillegg lar den deg enkelt
allokere kostnader til individuelle avdelinger, ved å legge til HP-integrerte løsninger
fra tredjeparter.
Låsing av fargekopiering lar deg passordbeskytte enheten som en svart-hvitt kopieringsmaskin. Du kan også tilegne fargetilgang til spesifikke brukere eller arbeidsgrupper.
På den måten kan de som virkelig trenger farger, slik som salgs- og markedsføringsteam,
bruke det. Eller du kan midlertidig deaktivere fargekopiering, for eksempel i helgene.
Ved å designe visse applikasjoner til fargeutskrifter og andre til svart-hvitt, for eksempel
e-post, oppnår du neste nivå av kontroll.
Denne intelligente enheten hjelper brukere til å få imponerende fargeutskrifter for å øke
forretningsverdien, og holder seg til svart-hvitt når det er forretningsmessig fornuftig.
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9500mfp
Basismodell

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Strømledning, telefonledning (bare
i land med faksstøtte), skriverdokumentasjon, skriverprogramvare
på CD-ROM, kontrollpanelinnsats,
tonerkassetter (4), to 500-arks
papirskuffer, 100-arks universalskuff,
2000-arks høykapasitetsskuff
(Q1891A), automatisk dobbeltsidig
utskriftsenhet, automatisk dokumentmater, HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet-utskriftsserver, 20 GB
EIO-harddisk – valg og bestilling
av utmatingsenhet skjer separat.

Ved bruk av originale HP rekvisita.

Velg den løsningen for utmating som passer for din virksomhet
HP Color LaserJet 9500mfp (basismodell) må bestilles med en av disse fire utmatingsenhetene
2000-arks høykapasitetsmagasin (Q1891A) er ekstrautstyr

HP Color LaserJet 9500mfp
med 8-hyllers postboks

HP Color LaserJet 9500mfp
med stableenhet

HP Color LaserJet 9500mfp
med flerfunksjons ferdigstiller

HP Color LaserJet 9500mfp med
stifte-/stableenhet

Q5693A – 8-hyllers postboks
Hver enkelt hylle i postboksen kan
tildeles en person, en arbeidsgruppe
eller avdeling for enkel gjenfinning
av jobber. Postboksen kan også konfigureres som sorterings-/samleenhet,
stableenhet og jobbseparator.

C8084A – Stableenhet
Stable opptil 3000 sider med
sideforskyvning av jobber.

C8088B – Flerfunksjons
ferdigstiller
Gir 1000-arks stablekapasitet,
stifting av inntil 50 sider per jobb,
folding av ark til hefteformat, pluss
sadelstifting for hefter med inntil
10 ark.

C8085A – Stifte-/stableenhet
Gir 3000-arks stablekapasitet samt
stifting i flere posisjoner for opptil
50 sider per jobb.

Bestillingsinformasjon

Tekniske data
Utskriftsteknologi

A4: Inntil 24 spm (farger og svart/hvitt)
A3: Inntil 12 spm (farger og svart/hvitt)
Første side ut: cirka 20 sek.
Oppvarmingstid: 2,5 mn (PowerSave); 5,9 mn (kaldstart)
Kalibreringer foretas og vil redusere utskriftshastigheten.

Prosessor

533 MHz MIPS 20KC-prosessor (innebygd i system-ASIC)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

Må bestilles med én av fire utmatingsenheter

Rekvisita
C8550A

HP Color LaserJet smarttonerkassett, svart2

C8551A

HP Color LaserJet smarttonerkassett, cyan2

C8552A

HP Color LaserJet smarttonerkassett, gul2

C8553A

HP Color LaserJet smarttonerkassett, magenta2

C8560A

HP Color LaserJet smartbildetrommel, svart2

C8561A

HP Color LaserJet smartbildetrommel, cyan2

C8562A

HP Color LaserJet smartbildetrommel, gul2

Minne

Standard 512 MB, 20 GB, ett CompactFlash™ -spor ledig

Utskrift

Teknologi:
Oppløsning:
Språk:
Skriftsnitt/skrifter:
Driftssyklus:
Maksimum utskriftsområde:
Marger:

Laser
Farger best 600 x 600 ppt med HP Imageret 4800
HP PCL 5c, HP PCL 6, HP PostScript nivå 3-emulering
80 skalerbare TrueType™-skrifter
Inntil 200 000 sider per måned
297,5 x 461,5 mm1
Topp: 4,2 mm; venstre: 4,2 mm; høyre: 4,2 mm; bunn: 4,2 mm1

Modem:

Oppløsning:
Rask oppringning:

Opptil 33,6 kbps
Telecom: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC del 68, Industry Canada CS03,
NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australia),
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 ppt; fin: 200 x 200 ppt; superfin: 300 x 300 ppt
100 (hver kan inneholde 100 numre)

C8563A

Digital sending

Filformater:
Installering:

PDF, JPEG, TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, innebygd webserver

HP Color LaserJet smartbildetrommel, magenta2

C8555A

Skanning

Type:
Oppløsning:
Bitdybde:
Gråskalanivåer:
Skanningsområde:
Maks. mediastørrelse:
Marger:

Topplate med automatisk dokumentmater (ADM)
600 ppt optisk
8 biter/kanal (16,7 millioner farger)
256

HP Color LaserJet
overføringssett2

C8556A
HP Color LaserJetvarmeelement (110 og 220 volt)2

Kopi

Antall kopier:
Forminsking/forstørrelse:

1-999
25 til 400 %

Papirhåndtering

Innmating
Størrelse
Skuff 1
A3, A4, A5, B4, B5, letter, US legal, tabloid, executive, 98 x 191 til 306 x 470 mm
Skuff 2/3
A3, A4, A5, B4, B5, letter, US legal, tabloid, executive, 148 x 210 til 297 x 432 mm
Dobbeltsidig enhet
A3, A4, A5, B4, B5, executive
Utskrift: Konvolutter: 50
Dobbeltsidig utskrift: Automatisk (standard og manuell driverstøtte inkludert)

Faks

Papirtyper

Papir (vanlig, forhåndstrykt, brevhode, forhåndshullet, bestrøket, glanset, HP tungt glanset, ikke-HP tungt glanset, resirkulert,
farget, kraftig papir), konvolutter, transparenter, etiketter, kort

Grensesnitt og tilkoplingsmuligheter

Standard: Parallellport iht. IEEE 1284 type C, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver i EIO-spor, harddisk i EIO-spor,
kopiprosessorkort i EIO-spor, HP Jetlink, faks
Ekstrautstyr: HP Jetdirect interne utskriftsservere, HP Jetdirect eksterne utskriftsservere, trådløs utskriftsserver og skriveradapter,
HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO intern utskriftsserver, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 2.0port), HP Jetdirect 175x Fast Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 1.1-port), HP Jetdirect 300x ekstern utskriftsserver (parallellport),
HP Jetdirect 500x ekstern utskriftsserver (3 parallellporter), HP Jetdirect 680n 802.11b trådløs EIO intern utskriftsserver,
HP Jetdirect 380x 802.11b ekstern trådløs utskriftsserver (USB 1.1-port), HP bt1300 trådløs Bluetooth-skriverdapter
(for USB- eller parallellport)

Operativsystem-kompatibilitet

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 og nyere, Mac OS X v 10.1 og nyere
Oppdaterte skriverdrivere og oppdatert programvare for alle støttede operativsystemer finnes på http://www.hp.com/clj9500mfp.
Hvis Internett ikke er tilgjengelig, se informasjonsheftet om brukerstøtte som fulgte med i esken til skriveren

Nettverksoperativsystem-kompatibilitet

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

Minimum systemkrav

Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0:
Pentium 90, 32 MB RAM; Windows 2000: 300 MHz prosessor, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: 233 MHz processor,
64 MB RAM; 180 MB ledig harddiskplass for Windows; 160 MB for Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 eller nyere;
CD-ROM-stasjon eller Internett-tilkobling, dedikert parallellport iht. IEEE 1284

Standard programvare

Skriverdrivere og installasjonsprogram på CD-ROM [HP PCL 6, HP Postscript nivå 3-emulering (bare 32-biters drivere)];
HP PCL 5c (via Legg til skriver-installasjon)

Kontrollpanel

Tre indikatorlamper (LED), 10 numeriske taster og en grafisk berøringsskjerm på 193 x 72 mm

Skriverstyring

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, innebygd webserver

Krav til strømforsyning

220 til 240 V~ (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 amp

Dimensjoner (b x d x h)

Uten emballasje: 1598 x 835 x 1219 mm (med ut- og innmatingsenheter montert, alle skuffer lukket, og skannerdekslet lukket)

Vekt

Uten emballasje: 130 kg (uten tonerkassetter og bildetromler); med emballasje: 217,57 kg

Driftsmiljø

Miljøkrav: Driftstemperatur: 15 til 30 °C, anbefalt driftstemperatur: 20 til 26 °C, fuktighet ved drift: 10 til 80 % relativ fuktighet,
anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 50 % relativ fuktighet, lagringstemperatur: 0 til 35 °C, lagringsfuktighet: 5 til 95 % relativ fuktighet.
Støynivå etter ISO 9296, lydeffekt: LwAd 7,3 B(A) under utskrift/kopiering

Sikkerhet

Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr. 60950-00),
Kina (GB4943), Tsjekkia (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEIEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-merking/Lavspenningsdirektivet
73/23/EEC), 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), Russland (GOST- R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC
60950-EN60825-1), Sør-Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR kapittel 1, del J for lasere); Klasse 1
laser/LED-produkt

Sertifiseringer

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klasse A; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC-tittel 47 CFR,
del 15 klasse B/ ICES-003, utgave 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EU og lavspenningsdirektivet
73/23/EU, og bærer CE-merking tilsvarende dette. Energy Star®

Garanti

Ett års garanti, på stedet neste virkedag

1
2

Gjelder kun for Postscript- og PCL 6-språk.
Det komplette settet med HP Color LaserJet 9500 smarte utskriftsrekvisita laget spesielt for HP Color LaserJet 9500-serien består av en svart, cyan, gul og magenta HP-tonerkassett [C8550A, C8551A,
C8552A, C8553A], et HP bilderengjøringssett (C8554A), et HP bildeoverføringssett (C8555A), et HP varmeelement (C8556A) og en svart, cyan, gul og magenta HP bildetrommel [C8560A, C8561A,
C8562A, C8563A].

http://www.hp.com

http://www.hp.no

http://www.hp.com/go/all-in-one
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C8554A

HP Color LaserJetrengjøringssett2

C4287A

HP 4 MB flash DIMM

Q5693A

HP 8-hyllers postboks

29,7 x 42 cm
Venstre: 4,2 mm; topp: 4,2 mm; høyre: 4,2 mm; bunn: 4,2 mm

Minne

Papirhåndtering
C8084A

HP stableenhet

C8085A

HP stifte-/stableenhet

C8088B

HP flerfunksjons ferdigstiller

Q1891A

HP høykapasitetsskuff
Tilkopling

J7960G

HP Jetdirect 625n
intern utskriftsserver

J7942G

HP Jetdirect en3700
ekstern utskriftsserver

J3263G
HP Jetdirect 300x ekstern
utskriftsserver (parallell/10/100TX)
J7951G

HP Jetdirect ew2400 802.11g
trådløs og Fast Ethernet
ekstern utskriftsserver

J7961G

HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
intern utskriftsserver
Programvare

T1943AA

HP AutoStore

T1936AA

HP Digital
Sending-programvare 4.0
Service & support

U2014A/E

Installering og
konfigurerasjon i nettverk

H4597A/E

HP Care Pack, på stedet
neste virkedag, 3 år

H4603A/E

HP Care Pack, på stedet
samme dag, 3 år

U2039PA/PE
HP Care Pack, etter
garanti, på stedet neste virkedag, 1 år
U2037PA/PE
HP Care Pack, etter
garanti, på stedet samme dag, 1 år

