HP Color LaserJet 9500mfp

Utskrift och kopiering i färg upp till A3-storlek, funktioner för att skanna
till e-post, faxning1, dokumenthantering och digital sändning2 (tillval)
för krävande arbetsgrupper och avdelningar. Med avancerad teknik
och HP-tillbehör får du en jämn och imponerande färgkvalitet.
Perfekt för allmänna kontorsbehov i stora volymer på avdelningar i större företag, där det finns behov av en lättanvänd
A3-färgskrivare/-kopiator med avancerade dokumentbearbetningsverktyg plus en rad alternativ för hantering och digital
sändning för förbättrad effektivitet och ett effektivare arbetsflöde.
Få snabb och tillförlitlig färgutskrift, kopiering, skanning till e-post, faxning1 och dokumenthantering.

HP Color LaserJet 9500mfp med
8-facks mailbox arksamlare
som tillval

•
•
•
•

Få effektiv färgutskrift, kopiering, skanning till e-post, faxning1 och dokumenthantering i en enda kraftfull enhet.
Skriv ut med upp till 24 sidor/min i färg och svartvitt, enkelsidigt eller dubbelsidigt, på en mängd olika papperstyper och storlekar upp till A3.
Tack vare snabb databearbetning – upp till 6 MB/sek – slipper du flaskhalsar och kan därmed maximera produktiviteten för hela avdelningen.
Intuitiv kontrollpanel med pekskärm – flera olika HP-enheter har ett gemensamt gränssnitt vilket innebär att användbarheten förbättras och
utbildningskostnaderna reduceras.

Få extra slagkraft och förbättra bilden av din organisation med färgutskrift av professionell kvalitet.
• Få extra slagkraftig intern och extern affärskommunikation med färg av hög kvalitet, inklusive bildförbättring, adaptiv halvtoning och svällning.
• Få exakt färgåtergivning och tydlig, skarp text med HP Imageret 4800, med stöd för färgmatchningsstandarder för att få jämn kvalitet för varje jobb.
• Utnyttja HP:s smarta utskriftsteknik3 – din multifunktionsprodukt och HP-tillbehören samarbetar för att justera utskriftsegenskaperna, så att du får
dokument av professionell kvalitet varje gång du skriver ut.

Nå nya höjder av flexibilitet med intern dokumenthantering, effektivare arbetsflöde och verktyg för hantering av färgtillgång.
HP Color LaserJet 9500mfp, med
arksamlare och häftningsfunktion
samt högkapacitetsmagasin
som tillval

• Producera färdiga dokument med en knapptryckning med ett av våra fyra alternativ för dokumenthantering: HP 8-facks mailbox, HP arksamlare
med häftning för 3 000 ark, HP arksamlare för 3 000 ark eller 1 000-arks HP multifunktionsfinisher.
• Välj HP Programvara för Digital Sändning 4.0 som tillval (DSS 4.0)2 för att samla in och dirigera pappersbaserad information digitalt.
• Lägg till programmet HP AutoStore (tillval) till DSS 4.0 för dirigering till dokumenthanteringsprogram.
• Utnyttja fördelarna med professionella färgutskrifter utan att riskera att kostnaderna skenar iväg: med HP Color Access Controls kan du styra
när och hur din arbetsgrupp använder färg genom att förhindra onödiga färgutskrifter och färgkopiering.
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HP Color LaserJet 9500mfp,
med multifunktionsfinisher
och högkapacitetsmagasin
som tillval

Endast för länder med telekomgodkännande. Se databladet HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300.
HP programvara för digital sändning 4.0 som tillval (medföljer ej, säljs separat). Programvaran är serverbaserad, server krävs.
Med originaltillbehör från HP är du säker på att få tillgång till HP:s alla utskriftsfunktioner.

HP Color LaserJet 9500mfp
1. HP 8-facks mailbox arksamlare
visas. Övriga utmatningsenheter
omfattar HP 8-facks mailbox
arksamlare, HP arksamlare för
3 000 ark och HP arksamlare
med häftningsfunktion för
3 000 ark.
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2. Automatisk dokumentmatare
(ADF) klarar upp till 100 ark
och matar ett ark i taget.
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3. Lättanvänd kontrollpanel med
pekskärm som har stöd för
konfigurerbara statusvarningar
och hjälpfunktioner.
4. Fyra HP smarta tonerkassetter
med hög kapacitet hjälper
dig att öka produktiviteten.
5. Fyra separata trumenheter
hjälper till att hålla kostnaden
per sida nere på sidor med
hög täckning.
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6. Luftkvaliteten skyddas med
hjälp av ozonfläkt och filter.
7.
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2 000-arks högkapacitetsmagasin som tillval med stöd
för papper i Letter-/A4-storlek
som ökar inmatningskapaciteten till 3 100 ark.

8. De allmänt justerbara
magasinen 2 och 3
(500-arks pappersmagasin)
känner automatiskt av flera
olika standardpappersstorlekar
och hanterar utskrift av papper
i anpassade storlekar.
9.

Inbyggd duplexenhet
med stöd för automatisk
dubbelsidig utskrift och
kopiering med full
motorhastighet.

10. Med HP Jetlink-anslutning
kan du lägga till
efterbehandlingsalternativ
från andra leverantörer.
11. Anslutningskort för kopiering
(enhanced input/output [EIO])
12. Med hjälp av en FIH-port
(foreign interface harness)
kan du lägga till en produkt
från en annan leverantör för
redovisning av externa
kopieringsjobb.
13. HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet intern printserver
(EIO) med stöd för snabba
nätverk.
14. Med en USB 1.1-port utökas
anslutningsalternativen.
15. En RJ11-anslutning ger
möjlighet till analog faxning.
16. Med en 20 GB EIO-hårddisk
som standard underlättas
lagring av jobb.

HP Colour LaserJet 9500mfp
På bilden med HP mailbox arksamlare med 8 fack och högkapacitetsmagasin som tillval

Med höga prestanda får du avkastning på dina investeringar
HP Color LaserJet 9500mfp ger utomordentlig avkastning på dina
investeringar med sitt överkomliga pris och sin kostnadseffektiva drift,
liksom sin mångsidighet, tillförlitlighet och anpassningsbarhet.
• Minska kostnaderna genom att använda en produkt istället för fyra.
Därmed hanterar du färre tillbehör, minimerar lagringsbehoven för
förbrukningsartiklar samt antalet driftavbrott.
• Det interna standardkortet för analog faxning1 och funktionen för
att skicka till e-post ökar produktens värde, ger stöd för effektiv
informationsfördelning och ökar kontorets produktivitet.
• Med HP DSS 4.0 effektiviseras dokumentarbetsflödet. Ompröva
kommunikationsprocesserna och fördela digitalt pappersarbete över
avdelningen eller över hela världen. Genom att minska de manuella
processerna blir materialet tillgängligt tidigare och processerna kan
inledas snabbare, och kostnaderna för den fysiska hanteringen och
fördelningen av information kan dessutom sänkas. Genom att förvara
material elektroniskt sparar du golvutrymme och sänker kostnaderna
för fysisk förvaring.
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Endast för länder med telekomgodkännande. Se databladet HP LaserJet MFP
tillbehör för analog fax 300.

• Med automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning plus
möjlighet till utskrift av flera sidor på ett ark, minskar
pappersanvändningen och de åtföljande behoven av naturresurser.
• Jämna färgresultat sparar tid, toner och papper som annars skulle
ha slösats bort på nya utskrifter.
• I energisparläge minskar effektförbrukningen drastiskt, vilket sparar
naturresurser och pengar utan att det påverkar produktens höga
prestanda. Produkten är kvalificerad enligt Energy Star® (version 1.0),
som är ett frivilligt program för att uppmuntra utvecklingen av
energisnåla kontorsprodukter.
• Den viktigaste bidragande faktorn till användarnas produktivitet och
den låga totalkostnaden är den prisbelönta tillförlitligheten hos HP:s
utrustning, support och service. I tolv år i rad har Hewlett-Packard
gång på gång fått toppnoteringar i undersökningar om service och
tillförlitlighet i PC Magazine, och var nyligen en av de första som fick
omdömet A+. Istället för irritation och kostsamma driftstopp kan
användarna få jobbet undanstökat!

Öka effektiviteten och produktiviteten för krävande
arbetsgrupper och avdelningar.
De enklaste, mest tillförlitliga och kompletta
hanteringsverktygen för nätverkskringutrustning
Förenkla enhetshanteringen med HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin erbjuder en hanteringslösning för nätverkskringutrustning från HP och andra leverantörer, och ger möjlighet
till fjärrinstallation, konfiguration, diagnostik och aktiv hantering av flera enheter. Utför alla
dina uppgifter för nätverkshantering med hjälp av en vanlig webbläsare.
HP Embedded Web Server utför fjärrdiagnostik, skickar e-postvarningar och automatiserar
beställning av förbrukningsartiklar via webbläsaren, vilket sparar både tid och pengar.
Med hjälp av HP Web Jetadmin och HP Embedded Web Server kan alla i nätverket
överföra information, konfigurera en enhet eller uppdatera inbyggd programvara snabbt
och tillförlitligt för större IT-effektivitet och effektivitet i arbetsgruppen.

Fördelen med HP:s smarta tillbehör1
HP:s papper och HP LaserJet-tonerkassetter har utformats för att fungera tillsammans med
HP-skrivare, så att du kan vara säker på att producera professionella dokument av hög
kvalitet. HP:s smarta utskriftsteknik aktiveras varje gång du installerar en HP-tonerkassett
i din MPF, och ger dig möjlighet att övervaka de aktuella förbrukningsartiklarna, beställa
nya förbrukningsartiklar och få bra utskrifter varje gång. Alla HP-tonerkassetter justerar
kontinuerligt toneregenskaperna så att du säkert får utskrifter av hög kvalitet så länge
tonerkassetten varar.
Med felsökning på distans och aktiva varningar blir det lätt att hantera HP Color LaserJet
9500mfp och byta ut HP-förbrukningsartiklar. Praktisk onlinebeställning via programmet
HP SureSupply förenklar lagerhanteringen. (Tillgängligheten för programmet varierar
i olika länder.)

Från oordning till digital ordning
Det går inte att förneka logiken bakom en MFP. Varför betala för en mängd fristående
enheter och tillhörande förbrukningsartiklar, när en enda nätverksförberedd MFP kan
uppfylla behoven för en hel arbetsgrupp?

Nu kan du utöka sändningskapaciteten för HP Color LaserJet 9500mfp med HP DSS 4.0.
Omvandla pappersdokument till digitalt format för snabb, enkel och säker överföring över
en mängd olika nätverk, inklusive Internet. Med en enda knapptryckning kan du skicka
dokument via e-post eller expediera dem till faxmaskiner, arkiv, datorer, nätverksmappar
eller distributionslistor.
Med HP AutoStore kan du utöka de digitala sändningsmöjligheterna ännu mer. Läs in,
bearbeta och dirigera dokument på ett intelligent sätt till de populäraste tillämpningarna
för dokumenthantering. Dirigera innehåll direkt till befintliga databaser och infrastrukturer
för dokumenthantering. Läs in, bearbeta och dirigera travar av pappersbaserade
dokument till digitalt format – snabbt, enkelt och tillförlitligt.

HP:s verktyg för hantering av färgtillgång
Med HP Color Access Control blir det mer ekonomiskt än någonsin att göra färgutskrifter
och kopiera i färg, eftersom du får hjälp att övervaka och styra färganvändningen.
HP Web Jetadmins tillägg för rapportgenerering tar fram realtidsrapporter och rapporter
som utvisar användningen under en viss period. Tack vare dessa blir det lätt att följa
färganvändningen och du kan spåra hur mycket färg som går åt per jobb, per användare
eller per enhet. Om du kompletterar med HP:s integrerade tredjepartslösningar kan du
dessutom enkelt fördela ut kostnaderna på enskilda avdelningar.
Du kan blockera kopiatorn för färgkopiering så att det krävs ett lösenord för att kunna
använda den för annat än kopiering i svartvitt. Du kan också ge vissa användare eller
arbetsgrupper tillgång till färg. På så sätt kan personer som verkligen behöver det,
såsom försäljnings- och marknadsföringsteam, använda färg. Eller du kanske vill blockera
möjligheterna till färgutskrifter tillfälligt, till exempel under helgerna. Men genom att
ange att vissa program ska göra färgutskrifter och andra svartvita utskrifter, såsom
e-postprogrammet, kan du få än större kontroll.
Den här intelligenta maskinen hjälper användarna att göra imponerande färgutskrifter när
detta ger ett mervärde för verksamheten och att hålla sig till svartvitt när detta är vettigt
ekonomiskt sett.
1

Med originaltillbehör från HP.

9500mfp

Välj en pappersutmatningslösning som passar din verksamhet

Basmodell

HP Color LaserJet 9500mfp (basmodell) måste beställas med en av de fyra nedanstående pappersutmatningsenheterna
Högkapacitetsmagasinet för 2 000 ark (Q1891A) är ett tillval

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Nätsladd, telefonsladd (endast
i länder med faxsupport),
skrivardokumentation, skrivarprogramvara på CD-ROM, skydd för
kontrollpanelen, bläckpatroner (4),
två 500-arks pappersmagasin,
100-arks kombimagasin, 2 000-arks
högkapacitetsmagasin (Q1891A),
automatisk dubbelsidig utskrift,
automatisk dokumentmatare,
HP Jetdirect 620n Fast Ethernetprintserver, 20 GB EIO-hårddisk –
nödvändig pappersutmatningsenhet som måste väljas och beställas
separat.

HP Color LaserJet 9500mfp med
8-facks mailbox arksamlare

HP Color LaserJet 9500mfp
med arksamlare

HP Color LaserJet 9500mfp med
multifunktionsfinisher

HP Color LaserJet 9500mfp med
arksamlare med häftningsfunktion

Q5693A – 8-facks mailbox
arksamlare
Varje mailbox-fack kan tilldelas
till en person, arbetsgrupp eller
avdelning så att det blir enkelt
att hämta jobben. Mailboxarksamlaren kan också
konfigureras för sortering,
arksamling och jobbfördelning.

C8084A – Arksamlare
Travar upp till 3 000
pappersark med offset.

C8088B – Multifunktionsfinisher
Har möjlighet att trava 1 000 ark,
häfta upp till 50 pappersark
per jobb, vika ark till
broschyruppsättningar, samt
sadelhäfta broschyrer med upp
till 10 pappersark.

C8085A – Arksamlare med
häftningsfunktion
Har möjlighet att trava 3 000 ark
samt alternativa häftningslägen för
upp till 50 pappersark per jobb.

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik

Beställningsinformation
A4: Upp till 24 sidor/min. (färg och svartvitt)
A3: Upp till 12 sidor/min. (färg och svartvitt)
Första sidan ut: ca 20 sek.
Uppvärmningstid: 2,5 min. (energisparläge); 5,9 min. (kallstart)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
Måste beställas med en av fyra
pappersutmatningsenheter

När kalibrering sker sänks den totala utskriftshastigheten.

Förbrukningsartiklar

Processor

533 MHz, MIPS 20KC processor (inbyggd i systemet med integrerade kretsar)

Minne

512 MB som standard, 20 GB, en ledig CompactFlash -plats

Utskrift

Teknik:
Upplösning:
Språk:
Teckensnitt:
Kapacitet:
Maximal utskrivbar yta:
Marginaler:
Modem:
Telekom:

C8550A

HP smart Color LaserJettonerkassett, svart2

Laser
Hög kvalitet i färg: 600 x 600 dpi med HP Imageret 4800
HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3
80 skalbara TrueType™-teckensnitt
Upp till 200 000 sidor per månad
297,5 x 461,5 mm1
Överkant: 4,2 mm; vänster: 4,2 mm; höger: 4,2 mm; underkant: 4,2 mm1

C8551A

HP smart Color LaserJettonerkassett, cyan2

C8552A

HP smart Color LaserJettonerkassett, gul2

C8553A

HP smart Color LaserJettonerkassett, magenta2

C8560A

HP smart Color LaserJettrumenhet, svart2

C8561A

HP smart Color LaserJettrumenhet, cyan2

Upplösning:
Snabbuppringning:

Upp till 33,6 kbit/s
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC del 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999
(Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS00201 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703,
GB3382 (Kina)
Standard: 200 x 100 dpi; fin: 200 x 200 dpi; superfin: 300 x 300 dpi
100 (kan innehålla 100 nummer vardera)

C8562A

HP smart Color LaserJettrumenhet, gul2

Digital sändning

Filformat:
Installation:

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

C8563A

HP smart Color LaserJettrumenhet, magenta2

Skanning

Typ:
Upplösning:
Bitdjup:
Grånivåer:
Skanningsbar yta:
Största mediestorlek:
Marginaler:

Flatbädd, automatisk dokumentmatare (ADF)
600 dpi optiskt
8-bitars/8-kanalers (16,7 miljoner färger)
256

C8555A

HP Color LaserJet
bildöverföringsenhet2

C8556A

HP Color LaserJet
fixeringsenhet
(110 och 220 volt)2

C8554A

HP Color LaserJet
rengöringssats2

Kopiering

Flera kopior:
Förminska/förstora:

1–999
25 till 400 %

Mediehantering

Magasin
Storlek
Magasin 1
A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 98 x 191 till 306 x 470 mm
Magasin 2/3 A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid, Executive, 148 x 210 till 297 x 432 mm
Duplexenhet
A3, A4, A5, B4, B5, Executive
Utskrift: Kuvert: 50
Dubbelsidig utskrift: Automatisk (det finns standardmässigt och manuellt drivrutinsstöd)

C4287A

HP 4 MB Flash DIMM

Q5693A

HP 8-facks mailbox
arksamlare

™

Fax

Medietyper

29,7 x 42 cm
Vänster: 4,2 mm, överkant: 4,2 mm; höger: 4,2 mm; underkant: 4,2 mm

Papper (vanligt, förtryckt, brevhuvud, hålat, brevpapper, glättat, HP tungt glättat, ej HP tungt glättat, återvunnet, färg, tåligt
papper), kuvert, OH-film, etiketter, vykort

Gränssnitt och anslutningar

Standard: IEEE 1284-C-parallellport, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet-printserver på EIO-plats, hårddisk på EIO-plats,
processorkort för kopiering på EIO-plats, HP Jetlink, fax
Tillval: HP Jetdirect interna printservrar, HP Jetdirect externa printservrar, trådlös printserver och skrivaradapter, HP Jetdirect 625n
Gigabit Ethernet EIO intern printserver, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet extern printserver (USB 2.0-port), HP Jetdirect 175x Fast
Ethernet extern printserver (USB 1.1-port), HP Jetdirect 300x extern printserver (parallellport), HP Jetdirect 500x extern printserver
(3 parallellportar), HP Jetdirect 680n trådlös 802.11b (EIO) intern printserver, HP Jetdirect 380x 802.11b extern trådlös
printserver (USB 1.1-port), HP bt1300 trådlös Bluetooth-skrivaradapter (för USB- eller parallellanslutning)

Passar följande operativsystem

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP och Server 2003; Apple Macintosh OS 9 och senare, Mac OS X v 10.1 och senare
De senaste skrivardrivrutinerna och den senaste programvaran för alla understödda operativsystem finns på
http://www.hp.com/clj9500mfp. Om du inte har tillgång till Internet, se den supportbroschyr som medföljde i skrivarens
förpackning

Minne

Pappershantering

C8084A

HP arksamlare

C8085A

HP arksamlare med
häftningsfunktion

C8088B

HP multifunktionsfinisher

Q1891A

HP högkapacitetsmagasin
Anslutningar

J7960G

HP Jetdirect 625n
intern printserver

J7942G

HP Jetdirect en3700
extern printserver

Passar följande nätverksoperativsystem

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

J3263G

HP Jetdirect 300x
extern printserver
(parallell/10/100TX)

Lägsta systemkrav

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 ledigt hårddiskutrymme för Windows; 160 MB för Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 eller senare; CD-ROMenhet eller Internet-anslutning; tilldelad IEEE 1284-anpassad parallellport

J7951G

HP Jetdirect ew2400
802.11g extern printserver
med trådlöst Ethernet
och Fast Ethernet

Standardprogram

Skrivardrivrutiner och installationsprogramvara på CD-ROM [HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3 (endast 32-bitars
drivrutiner)]; HP PCL 5c (medföljer installationsprogram för att lägga till skrivare)

J7961G

Kontrollpanel

Tre lysdioder, en numerisk knappsats med tio knappar och en 193 x 72 mm grafisk pekskärm

HP Jetdirect 635n
IPv6/Ipsec intern
printserver

Skrivarhantering

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, EWS (Embedded Web Server)

Strömförsörjning

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

Mått (b x d x h)

T1943AA

Utan emballage: 1 598 x 835 x 1 219 mm (med fastsatta in- och utmatningsenheter, stängda magasin och stängt skannerlock)

HP AutoStore

Vikt

T1936AA

Utan emballage: 130 kg (utan bläckpatroner eller trumenheter); med emballage: 217,57 kg

HP programvara för
digital sändning 4.0

Driftsmiljö

Miljökrav: Driftstemperatur: 15 till 30 °C, rekommenderad driftstemperatur: 20 till 26 °C, luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ
luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 50 % relativ luftfuktighet, förvaringstemperatur: 0 till 35 °C, luftfuktighet
vid förvaring: 5 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296, ljudstyrka: LwAd 7,3 B(A) vid utskrift/kopiering

Säkerhet

Argentina (TUV S-märkning-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr 60950-00),
Kina (GB4943), Tjeckien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEIEN60950-IEC 60825-1), EU (CE-märkning –
lågspänningsdirektivet 73/23/EEG), Tyskland (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Ungern (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Litauen
(LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCENOM 019 SCFI), Ryssland (GOST- R50377), Slovakien (IEC 60950IEC60825-1), Slovenien (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR
kapitel 1 underkapitel J för laserutrustning); klass 1 laser-/lysdiodprodukter

Programvara

Service och support
U2014A/E

Installation och
nätverkskonfiguration

H4597A/E

HP Care Pack, på plats
nästa dag, 3 år

H4603A/E

HP Care Pack, på plats
samma dag, 3 år

Certifikat

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klass A; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998; FCC titel 47 CFR,
del 15 klass B/ICES-003, utgåva 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet
73/23/EEG, och har således CE-märkning. Energy Star®

U2039PA/PE

HP Care Pack,
eftergaranti, på plats
nästa dag, 1 år

Garanti

1 års garanti på plats nästa arbetsdag

U2037PA/PE

HP Care Pack,
eftergaranti, på plats
samma dag, 1 år

Gäller endast språken Postscript och PLC 6.
2
Den fullständiga uppsättningen av smarta skrivartillbehör till HP Color LaserJet 9500, som har utvecklats speciellt för HP Color LaserJet 9500-serien, omfattar en svart, cyan, gul och magenta HP tonerkassett
[C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], en HP bildrengöringssats [C8554A], en HP bildöverföringsenhet [C8555A], en HP bildfixeringsenhet [C8556A] och en svart, cyan, gul och magenta HP trumenhet
[C8560A, C8561A, C8562A, C8563A].
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