HP Color LaserJet 9500mfp

Funkcie farebnej tlače a kopírovania až do formátu A3, skenovania do e-mailu,
faxovania1, dokončovania dokumentov a voliteného digitálneho odosielania2
pre náročné pracovné skupiny a oddelenia. Zdokonalené technológie a spotrebný
materiál HP prinášajú trvalú a pôsobivú kvalitu farieb.
Ideálny pre vekoobjemové, všeobecné požiadavky v oddeleniach vekých podnikov, kde je potrebná jednoducho použitená
farebná tlačiare/kopírka formátu až A3 so zdokonalenými nástrojmi spracovania dokumentov a škálou doplnkov na dokončovanie
a digitálne odosielanie pre zvýšenú výkonnos a bezproblémový priebeh práce.
Získajte rýchlu a spoahlivú tlač, kopírovanie, skenovanie do e-mailu, faxovanie1 a dokončovanie dokumentov.

HP Color LaserJet 9500mfp
s voliteným výstupným
zariadením s 8 priečinkami

•
•
•
•

Získajte efektívnu farebnú tlač, kopírovanie, skenovanie do e-mailu, faxovanie1 a dokončovanie dokumentov v jednom výkonnom zariadení.
Tlačte až 24 str./min. vo farbe alebo čiernobielo, jedno- alebo obojstranne na rôznych typoch a formátoch papiera až do A3.
Rýchle spracovanie dát – až 6 MB/s – zabezpečuje maximálnu produktivitu celého oddelenia bez obmedzenej priepustnosti.
Intuitívny ovládací panel s dotykovou obrazovkou – spoločné rozhranie na niekokých zariadeniach HP zdokonauje využitenos
a minimalizuje náklady na zaškolenie.

Zapôsobte a zlepšite obraz Vašej organizácie farebnou tlačou profesionálnej kvality.
• Dodajte pôsobivos internej a externej obchodnej komunikácii farbou vysokej kvality vrátane zlepšenia obrazu, adaptívneho poltónovania
a “trappingu”.
• Získajte presné farby a ostrý, jasný text pomocou HP Imageret 4800, plus štandardy vyrovnávania farieb na zabezpečenie konzistencie
od jednej úlohy k alšej.
• Využite výhody technológie tlače HP Smart Printing3 – Vaše MFP a spotrebný materiál HP spolupracujú pri úprave vlastností tlače pre dokumenty
profesionálnej kvality zakaždým, ke tlačíte.
HP Color LaserJet 9500mfp
so stohovačom/zošívačkou
a voliteným vekokapacitným
vstupným zásobníkom

HP Color LaserJet 9500mfp
s multifunkčným
dokončovacím príslušenstvom
a voliteným vekokapacitným
vstupným zásobníkom

Získajte vyššiu flexibilitu pomocou interného dokončovania dokumentov, zjednodušeného pracovného toku a nástrojom
riadenia prístupu k farebným funkciám.
• Vytvárajte dokončené dokumenty jednoduchým dotykom tlačidla jednou zo štyroch dokončovacích možností: poštová schránka
HP s 8 zásobníkmi, stohovač/zošívačka HP na 3 000 listov, stohovač HP na 3 000 listov alebo multifunkčné dokončovacie prílušenstvo
HP na 1 000 listov.
• Vyberte si softvér HP na digitálne odosielanie 4.0 (DSS 4.0)2 na digitálne zachytenie a smerovanie papierových informácií.
• Pridajte volitený softvér HP AuroStore k DSS 4.0 na smerovanie do aplikácií správy dokumentov.
• Uplatnite výhody profesionálnej farebnej tlače bez rizika spojených nákladov: možnosti kontroly prístupu k farebným funkciám HP vám
umožujú riadi, kedy a ako pracovná skupina používa farebné funkcie tým, že zablokuje farebnú tlač a kopírovanie v prípadoch, kedy
nie sú nevyhnutné.
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Len pre krajiny s povolením od telekomunikácií. Pozrite si, prosím, leták s údajmi o analógovom faxe HP LaserJet MFP 300.
Softvér HP na digitálne odosielanie 4.0 je volitený (nie je zahrnutý, predáva sa samostatne). Softvér sa inštaluje na server, server sa vyžaduje.
Používanie originálneho spotrebného materiálu HP zaručuje dostupnos všetkých funkcií tlače HP.

HP Color LaserJet 9500mfp
1.

Znázornené výstupné zariadenie HP s 8 priečinkami.
alšie výstupné zariadenia
zahajú výstupné zariadenie
HP s 8 priečinkami, stohovač
HP na 3 000 listov a zošívačku/
stohovač HP na 3 000 listov.

2.

Automatický podávač
dokumentov (ADF) udrží
až 100 listov papiera,
ktoré podáva po jednom.

3.

ahko použitený ovládací
panel s dotykovou obrazovkou
podporuje konfigurovatené
upozornenia o stave
a pomocné funkcie.

4.

Štyri vekokapacitné inteligentné tlačové kazety HP
zvyšujú vašu produktivitu.

5.

Štyri samostatné zobrazovacie
valce pomáhajú zachováva
nízke náklady na stranu pri tlači
strán husto pokrytých tonerom.

6.

Ozónový ventilátor a filter
chránia kvalitu vzduchu.

7.

Volitený vekokapacitný
vstupný zásobník na 2 000
listov (HCI) na papier formátu
letter/A4 zvyšuje vašu vstupnú
kapacitu na 3 100 listov.

8.

Univerzálne nastavitené zásobníky 2 a 3 (vstupné zásobníky
na 500 listov) automaticky
rozoznávajú niekoko štandardných formátov papiera a prispôsobujú tlač na papier vo
vlastnom formáte.

9.

Zabudované príslušenstvo na
automatickú obojstrannú tlač
podporuje automatickú obojstrannú tlač a kopírovanie pri
plnej rýchlosti motora.
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10. Konektor HP Jetlink vám
umožuje prida funkcie dokončovania od iných výrobcov.
11. Karta pripojenia kopírky
(zlepšený vstup/výstup [EIO])
12. FIH (hardvérové rozhranie
pre iné značky tlačiarní) vám
umožuje prida zariadenie
od iného výrobcu na počítanie
externých kopírovacích úloh.
13. Interný tlačový server
HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet (EIO) podporuje
vysokorýchlostnú prácu v sieti.
14. USB 1.1 port rozširuje
možnosti pripojenia.
15. Konektor RJ11 umožuje
analógové faxovanie.
16. Štandardný pevný disk (EIO)
s kapacitou 20 GB umožuje
uchovávanie úloh.

HP Color LaserJet 9500mfp
Zobrazené s poštovou schránkou HP s 8 zásobníkmi a voliteným vekokapacitným vstupným zásobníkom

Vysokovýkonné zariadenie zabezpečí návratnos investícií
HP Color LaserJet 9500mfp poskytuje výnimočnú návratnos
vašich investícií vaka prijatenej cene a efektívnej prevádzke,
ako aj všestrannosti, spoahlivosti a prispôsobivosti.
• Znížte náklady podporou jedného zariadenia namiesto
štyroch, správou menšieho množstva spotrebného materiálu,
minimalizovaním skladových zásob a prerušení prevádzky.
• Karta štandardného interného analógového faxu1 a funkcia
odosielania do e-mailu zvyšujú hodnotu zariadenia,
podporujú efektívne zdieanie informácií a zvyšujú produktivitu
kancelárie.
• HP DSS 4.0 zjednodušuje pracovný tok dokumentov. Upravte
komunikačné procesy a distribuujte digitálne písomnosti v rámci
kancelárie alebo po celom svete. Redukcia manuálnych procesov
nielenže umožuje včasnejšie sprístupnenie informácií
a rýchlejšie spustenie procesov, ale znižuje aj náklady na
fyzickú manipuláciu a distribuovanie informácií. Elektronické
skladovanie informácií šetrí priestor a znižuje náklady na
fyzickú archiváciu.
1

Len pre krajiny s povolením od telekomunikácií. Pozrite si, prosím,
leták s údajmi o analógovom faxe HP LaserJet MFP 300.

• Automatická obojstranná tlač, kopírovanie a skenovanie, plus
možnos tlače viacerých strán (viaceré strany na liste) znižujú
použitie papiera a výslednú záaž prírodných zdrojov.
• Konzistentné farby šetria čas, toner a papier, ktorý by sa minul
na opakovanú tlač.
• Spotreba elektrickej energie významne klesá počas úsporného
režimu, ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze bez vplyvu na
vysoký výkon tohto výrobku. Tento výrobok sp a podmienky
pre Energy Star® verziu 1.0, čo je dobrovoný program na
podporu vývoja energeticky úsporných kancelárskych výrobkov.
• Spoahlivos zariadení, podpory a servisu HP, ktoré vyhrávajú
ocenenia, zaleka najviac prispievajú k produktivite používateov a nízkym nákladom na vlastníctvo. Už 12 rokov získava
Hewlett-Packard najvyššie hodnotenia v prieskume servisu
a spoahlivosti časopisu PC Magazine, pričom nedávno získal
jedno z vôbec prvých hodnotení A+. Namiesto frustrácie
a nákladného časového prestoja sa používatelia môžu sústredi
na dokončenie svojej práce!

Zvýšte efektívnos a produktivitu vyažených
pracovných skupín a oddelení.
Najjednoduchšie, najspoahlivejšie a najkompletnejšie
nástroje na správu sieových periférnych zariadení
Zjednodušte správu zariadení pomocou HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin ponúka
jednu pomocnú aplikáciu na správu sieových periférnych zariadení od HP a od iných
výrobcov, pričom umožuje inštaláciu, konfiguráciu, diagnostiku a včasnú správu viacerých
zariadení na diaku. Vykonávajte všetky úlohy správy siete len pomocou štandardného
webového prehliadača.
Zabudovaný web server HP vykonáva diagnostiku na diaku, posiela upozornenia e-mailom
a automatizuje objednávanie spotrebného materiálu prostredníctvom webového
prehliadača, čím šetrí čas a peniaze.
Pomocou HP Web Jetadmin a zabudovaného web servera HP môže hocikto na sieti
prenáša informácie, konfigurova zariadenie alebo rýchlo a spoahlivo aktualizova
firmvér pre vyššiu efektivitu pracovnej skupiny a IT.

Výhoda inteligentného spotrebného materiálu HP1
Papiere HP a tlačové kazety HP LaserJet sú navrhnuté na spoluprácu s tlačiarami HP, takže
sa môžete spoahnú, že výsledkom budú vysokokvalitné, profesionálne dokumenty.
Technológia tlače HP Smart Printing sa aktivuje vždy, ke do svojho zariadenia MFP vložíte
tlačovú kazetu HP, čo vám umožuje sledova aktuálny stav spotrebného materiálu, objednáva
nový spotrebný materiál a zakaždým úspešne tlači. A každá tlačová kazeta HP sústavne
upravuje vlastnosti tonera, aby zabezpečila vysokokvalitný výstup počas celej životnosti
kazety.
Riešenie problémov na diaku a včasné upozornenia uahčujú správu a výmenu
HP Color LaserJet 9500mfp a spotrebného materiálu HP. Pohodlné objednávanie on-line
prostredníctvom programu HP SureSupply zjednodušuje správu zásob. (Dostupnos
programu sa v jednotlivých regiónoch líši.)

Logika, ktorá sa skrýva za MFP, je nepopieratená. Prečo plati za množstvo nezávislých
zariadení a ich spotrebný materiál, ke jedno zariadenie MFP schopné pracova v sieti
dokáže zabezpeči potreby celej pracovnej skupiny?

Základný model

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Sieový kábel, telefónny kábel
(len v krajinách s podporou faxu),
dokumentácia tlačiarne, CD-ROM
so softvérom tlačiarne, maska
ovládacieho panela, tlačové
kazety (4), dva vstupné zásobníky
na 500 listov, viacúčelový zásobník na 100 listov, vekokapacitný
vstupný zásobník na 2 000 listov
(Q1891A), automatická obojstranná tlač, automatický podávač
dokumentov, tlačový server
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet,
20 GB EIO pevný disk – potrebné
zariadenie na výstup papiera treba
vybra a objedna osobitne.

Rozšírte ešte viac svoje možnosti digitálneho odosielania pomocou HP AutoStore.
Zachytávajte, spracúvajte a smerujte dokumenty do najpopulárnejších aplikácií na inteligentnú
správu obsahu. Smerujte obsah do existujúcich databáz a infraštruktúr správy dokumentov
bez problémov. Zachytávajte, spracúvajte a smerujte množsvo papierových dokumentov
do digitálnych formátov rýchlo, jednoducho a spoahlivo.

Nástroje riadenia prístupu k farebným funkciám HP
Vaka možnosti kontroly prístupu k farebným funkciám HP je farebná tlač a kopírovanie
cenovo dostupnejšia ako kedykovek predtým, keže vám pomáha použitie farebných
funkcií sledova a kontrolova.
Sledovanie použitia farebných funkcií poda typu práce, používatea a zariadenia vám
umožní HP Web Jetadmin’s Report Generation Plug-in, ktorý vytvára pravidelné správy
v reálnom čase na jednoduché sledovanie použitia farebných funkcií. Navyše vám
umožuje jednoducho priradi náklady jednotlivým oddeleniam pomocou riešení tretích
strán integrovaných do HP.
Funkcia uzamknutia farebného kopírovania vám umožuje pomocou hesla obmedzi
zariadenie na čierno-biele kopírovanie. Máte taktiež možnos povoli prístup k používaniu
farby konkrétnym používateov alebo pracovným skupinám. Týmto spôsobom získajú
možnos používa farbu osoby, ktoré ju skutočne potrebujú ako napríklad pracovníci
oddelenia predaja alebo marketingu. Môžete ma taktiež záujem zablokova farebnú tlač
dočasne, napríklad počas víkendov. Ale vyššiu úrove kontroly získate nastavením, ktoré
aplikácie tlačia farebne a ktoré čierno-bielo ako napríklad e-mailový klient.
Pomocou tohto inteligentného zariadenia získajú používatelia pôsobivé farebné výtlačky
v prípade, že pre podnik prinášajú pridanú hodnotu, a čierno-biele výtlačky, ak je to
finančne viac zmysluplné.

Od chaosu k digitálnemu poriadku

9500mfp

Teraz môžete rozšíri možnosti odosielania HP Color LaserJet 9500mfp pomocou
HP DSS 4.0. Premete papierové dokumenty na digitálny formát pre rýchly, jednoduchý
a bezpečný prenos v rôznych sieach vrátane internetu. Dotykom tlačidla možno
dokumenty odosiela prostredníctvom e-mailu alebo posiela do faxových zariadení,
archívov, počítačov, sieových priečinkov alebo distribučných zoznamov.

1

Používanie originálneho spotrebného materiálu HP.

Zvote si riešenie výstupu papiera, ktoré vyhovuje vášmu podnikaniu
HP Color LaserJet 9500mfp (základný model) treba objedna s jedným z týchto štyroch zariadení na výstup papiera
Vekokapacitný vstupný zásobník na 2000 listov (Q1891A) je k dispozícii ako volitené príslušenstvo

HP Color LaserJet 9500mfp
s výstupným zariadením
s 8 priečinkami

HP Color LaserJet 9500mfp
so stohovačom

HP Color LaserJet 9500mfp
s multifunkčným dokončovacím
zariadením

HP Color LaserJet 9500mfp so
zošívačkou/stohovačom

Q5693A – Výstupné zariadenie
s 8 priečinkami
Každý priečinok možno priradi
jednotlivcovi, pracovnej skupine
alebo oddeleniu na jednoduché
vyhadanie úlohy. Priečinok
možno nakonfigurova aj ako
triedič/zakladač, stohovač
a oddeovač úloh.

C8084A – Stohovač
Ukladá až 3 000 listov papiera
s odsadením úlohy.

C8088B – Multifunkčné
dokončovacie zariadenie
Poskytuje kapacitu stohovania
1 000 listov, zošívanie až
50 listov papiera na úlohu,
skladanie listov na sady brožúr,
plus sedlové zošívanie na brožúry
až do 10 listov papiera.

C8085A – Zošívačka/stohovač
Poskytuje funkciu stohovača na
3 000 listov, ako aj viacpolohové
zošívanie až 50 listov papiera
na úlohu.

Technické špecifikácie
Technológia tlače

Informácie o objednávaní
A4: Až 24 str./min. (farebne a čiernobielo)
A3: Až 12 str./min. (farebne a čiernobielo)
Výstup prvej strany: približne 20 s
Čas na zahriatie: 2,5 min. (úsporný režim); 5,9 min. (studený štart)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
Treba objedna s jedným zo štyroch
zariadení na výstup papiera

Spotrebný materiál

V prípade kalibrácie sa tlač spomalí.

Procesor

533 MHz procesor MIPS 20KC (zabudovaný v systéme ASIC)

Pamä

Štandard 512 MB, 20 GB, jeden otvorený slot na CompactFlash™

Tlač

Technológia:
Rozlíšenie:
Jazyky:
Štýly/písma:
Pracovné využitie:
Maximálna oblas tlače:
Okraje:

Laser
Najlepšie farebné rozlíšenie 600 x 600 dpi s HP Imageret 4800
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3
80 škálovatených písiem TrueType™
Až 200 000 strán za mesiac
297,5 x 461,5 mm1
Hore: 4,2 mm, vavo: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm1

Modem:
Telecom:
Rozlíšenie:
Rýchla voba:

Až 33,6 kb/s
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Čas 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko),
PTC-200 (Nový Zéland), AS/ACIF S002: 2001 (Austrália), IDA PSTN1 (Singapúr), TPS002-01 (Malajzia),
IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Čína)
Štandardné: 200 x 100 dpi; presné: 200 x 200 dpi; vemi presné: 300 x 300 dpi
100 (každý môže obsahova 100 čísel)

Digitálne odosielanie

Formáty súborov:
Inštalácia:

PDF, JPEG, TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, zabudovaný web server

Skenovanie

Typ:
Rozlíšenie:
Bitová h bka:
Úrovne sivej:
Skenovatená oblas:
Maximálna vekos média:
Okraje:

Plochý, automatický podávač dokumentov (ADF)
600 dpi optické
8-bitová/kanál (16,7 milióna farieb)
256

Kopírovanie

Viaceré kópie:
Zmenši/zväčši:

1 - 999
25 až 400%

Manipulácia s médiami

Vstup
Formát
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
Duplexná jednotka
A3, A4, A5, B4, B5, executive
Výstup: Obálky: 50
Duplexná tlač: Automatická (poskytnutá podpora štandardného a ručného ovládača)

Fax

Typy médií

29,7 x 42 cm
Vavo: 4,2 mm; hore: 4,2 mm, vpravo: 4,2 mm, dole: 4,2 mm

Papier (kancelársky, predtlačený, hlavičkový, preddierovaný, pauzovací, lesklý, ažký lesklý HP, ažký lesklý od iných výrobcov,
recyklovaný, farebný, tvrdý), obálky, transparentné fólie, štítky, kartóny

Rozhranie a konektivita

Štandardné: Paralelný port IEEE 1284 typu C, tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet v EIO slote, pevný disk v EIO slote,
doska procesora kopírky v EIO slote, HP Jetlink, fax
Volitel’né: Interné tlačové servery HP Jetdirect, externé tlačové servery HP Jetdirect, bezdrôtový tlačový server a adaptér tlačiarne,
interný tlačový server HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO, externý tlačový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (port USB 2.0),
externý tlačový server HP Jetdirect 175x Fast Ethernet (port USB 1.1), externý tlačový server HP Jetdirect 300x (paralelný port),
externý tlačový server HP Jetdirect 500x (3 paralelné porty), bezdrôtový EIO interný tlačový server HP Jetdirect 680n 802.11b,
externý bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 380x 802.11b (port USB 1.1), bezdrôtový adaptér Bluetooth HP bt1300 pre
tlačiarne (USB alebo paralelný port)

Kompatibilita operačných systémov

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 a novší, Mac OS X v 10.1 a novší
Najnovšie tlačové ovládače a softvér pre všetky podporované operačné systémy sú k dispozícii na http://www.hp.com/clj9500mfp;
ak nemáte prístup na internet, pozrite si leták podpory, ktorý je dodaný v obale s tlačiarou

Kompatibilita sieových
operačných systémov

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

Minimálne požiadavky 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 voného miesta na pevnom disku pre Windows; 160 MB pre Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 alebo novší;
mechanika CD-ROM alebo pripojenie na internet; vyhradený paralelný port zhodný s IEEE 1284

C8550A
Inteligentná tlačová kazeta
pre tlačiare HP Color LaserJet, čierna2
C8551A
Inteligentná tlačová kazeta
pre tlačiare HP Color LaserJet, azúrová2
C8552A
Inteligentná tlačová kazeta
pre tlačiare HP Color LaserJet, žltá2
C8553A Inteligentná tlačová kazeta pre
tlačiare HP Color LaserJet, purpurová2
C8560A

Inteligentný zobrazovací
valec farebnej tlačiarne
HP Color LaserJet, čierny2

C8561A

Inteligentný zobrazovací
valec farebnej tlačiarne
HP Color LaserJet, azúrový2

C8562A

Inteligentný zobrazovací
valec farebnej tlačiarne
HP Color LaserJet, žltý2

C8563A

Inteligentný zobrazovací
valec farebnej tlačiarne
HP Color LaserJet, purpurový2

C8555A

Súprava na prenos obrazu
pre tlačiare HP Color LaserJet2

C8556A

Súprava zapekacej piecky
pre tlačiare HP Color LaserJet
(110 a 220 V)2

C8554A

Čistiaca súprava pre
tlačiare HP Color LaserJet2

C4287A

HP 4 MB Flash DIMM

Pamä

Manipulácia s papierom
Q5693A

Výstupné zariadenie HP
s 8 priečinkami

C8084A

Výstupný stohovač HP

C8085A

Výstupná zošívačka/
stohovač HP

C8088B

Multifunkčné dokončovacie
zariadenie HP

Q1891A

Vekokapacitný vstupný
zásobník HP
Konektivita

J7960G

Interný tlačový server
HP Jetdirect 625n

J7942G

Externý tlačový server
HP Jetdirect en3700

J3263G
Externý tlačový server
HP Jetdirect 300x (paralelný/10/100TX)

Štandardný softvér

Tlačové ovládače a inštalačný softvér na CD-ROM-e [HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3 (len 32-bitové ovládače)];
HP PCL 5c (k dispozícii pri inštalácii tlačiarne)

J7951G
Bezdrôtový a Fast Ethernet
externý tlačový server HP Jetdirect
ew2400 802.11g

Ovládací panel

3 kontrolky zariadenia (LED), numerická klávesnica s 10 tlačidlami, grafický displej s dotykovou obrazovkou (193 x 72 mm)

J7961G

Správa tlačiarne

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, zabudovaný web server HP

Interný tlačový server
HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec

Požiadavky na napájanie

Striedavý prúd 220 až 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 ampérov

Rozmery (š x h x v)

Po vybalení: 1 598 x 835 x 1 219 mm (s pripojenými vstupnými a výstupnými zariadeniami, všetkými zásobníkmi aj vekom
skenera zatvorenými)

T1943AA

HP AutoStore

Hmotnost’

Po vybalení: 130 kg (bez tlačových kaziet alebo zobrazovacích valcov); s balen m: 217,57 kg

T1936AA

Prevádzkové prostredie

Rozsah prostredia: prevádzková teplota: 15 až 30 °C, odporúčaná prevádzková teplota: 20 až 26 °C, prevádzková vlhkos:
10 až 80% RH, odporúčaná prevádzková vlhkos: 20 až 50% RH, skladovacia teplota: 0 až 35 °C, skladovacia vlhkos:
5 až 95% RH (relatívna vlhkos). Úrove hluku poda ISO 9296, akustický výkon: LwAd 7,3 B(A) tlač/kopírovanie

Softvér HP na digitálne
odosielanie 4.0

Bezpečnos

Argentína (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrália (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 Č.60950-00),
Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estónsko (EEI EN60950-IEC 60825-1), EÚ (označenie CESmernica o nízkom napätí 73/23/EEC), Nemecko (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Maarsko (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1),
Litva (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE NOM 019 SCFI), Rusko (GOST- R50377), Slovensko (IEC 60950IEC60825-1), Slovinsko (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Južná Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21
CFR Kapitola 1 Podkapitola J pre lasery); Laser triedy 1/Produkt LED

Certifikáty

Záruka

Inštalácia a sieová
konfigurácia

H4597A/E

HP Care Pack, nasledujúci
de na mieste, 3 roky

H4603A/E

HP Care Pack, v ten istý
de na mieste, 3 roky

U2039PA/PE

Záruka jeden rok, nasledujúci pracovný de na mieste

U2037PA/PE

Platí len s jazykmi HP Postscript a PCL 6.
2
Kompletná súprava inteligentného tlačového spotrebného materiálu HP Color LaserJet 9500 navrhnutého špeciálne pre sériu tlačiarní HP Color LaserJet 9500 obsahuje čiernu, azúrovú, žltú a purpurovú
tlačovú kazetu HP [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], súpravu HP na čistenie obrazu [C8554A], súpravu na prenos obrazu HP [C8555A], súpravu zapekacej piecky HP [C8556A] a čierny, azúrový,
žltý a purpurový zobrazovací valec HP [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A].

http://www.hp.sk

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

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP
sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi alebo službami. Žiadna informácia uvedená v tomto dokumente sa nemôže
poklada za vyjadrenie nejakej dalšej záruky. Spoločnos HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby, ani vynechané informácie v tomto dokumente.
Vydané v EMEA 10/06 5982-8005SKE

Služby a podpora
U2014A/E

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Trieda A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titul 47 CFR,
Čas 15 Trieda B/ICES-003, Vydanie 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Smernica EMC 89/336/EEC a Smernica o nízkom
napätí 73/23/EEC a poda nej nesie označenie CE. Energy Star®

1

http://www.hp.com

Softvér

HP Care Pack, po záruke,
nasledujúci de na mieste, 1 rok
HP Care Pack,
po záruke, v ten istý
de na mieste, 1 rok

