HP Color LaserJet 9500mfp

İhtiyaçları yüksek çalışma grupları ve departmanlar için, A3 boyutuna
kadar renkli baskı ve fotokopi, e-postaya tarama, fakslama1, belge
tamamlama ve istee balı dijital gönderme2 özellikleri. Gelişmiş
teknolojiler ve HP Tüketim Ürünleri sürekli, etkileyici renk kalitesi salar.
Gelişmiş belge işleme araçlarının yanı sıra, iş akışını kolaylaştırmak ve daha fazla verimlilik için bir dizi tamamlama ve dijital
gönderme seçenei içeren, kullanımı kolay, A3 boyutunda baskı yapan bir renkli yazıcı/fotokopiye gerek duyulan büyük
işletmelerdeki departmanların yüksek hacimli, genel ofis gereksinimleri için ideal.
Hızlı ve güvenilir renkli baskı, fotokopi, e-postaya tarama, fakslama1 ve belge tamamlama elde edin.

HP Color LaserJet 9500mfp
ile istee balı 8 bölümlü
posta kutusu

•
•
•
•

Tek bir güçlü cihazda etkili renkli baskı, fotokopi, e-postaya tarama, fakslama1 ve belge tamamlama elde edin.
Renkli veya siyah-beyazda dakikada 24 sayfaya varan hızda, tek veya iki taraflı, çeşitli kaıt türleri ve A3’e varan çeşitli boyutlarda baskı yapın.
6 MB/saniyeyi bulan hızlı veri işleme, tıkanmaları önler ve departmandaki verimlilii en üst düzeye çıkarır.
Birkaç HP cihazında ortak arabirim olan pratik, dokunmatik kontrol panosu, kullanılabilirlii artırır ve eitim maliyetlerini en aza indirger.

Profesyonel kalitede renkli baskıyla etkileyin ve kuruluşunuzun imajını geliştirin.
• Görüntü geliştirme, uyarlamalı yarı tonlama ve kıstırma dahil, yüksek kaliteli renk sayesinde, dahili ve harici kurumsal iletişimlerinize etki katın.
• HP Imageret 4800 ile hassas renkler ve net, keskin metinler elde etmenin yanı sıra, bir işten bir sonrakine tutarlılıı salamak üzere, renk eşleme
standartları için destek elde edin.
• HP Akıllı Baskı Teknolojisinden3 faydalanın: Çok İşlevli Ürününüz ile HP Tüketim Ürünleri bir arada çalışarak her baskıda profesyonel kalitede
belgeler elde etmeniz için baskı özelliklerini ayarlar.

Şirket içi tamamlama, basitleştirilmiş iş akışı ve renk erişimi yönetimi araçlarıyla yeni bir esneklik düzeyine ulaşın.
HP Color LaserJet 9500mfp,
zımba/istifleyici ve istee balı
yüksek kapasiteli giriş tepsisi ile

• Dört tamamlama seçeneinden biriyle tek dümeye dokunuşla tamamlanmış belgeler elde edin: HP 8 bölümlü posta kutusu, HP 3000 yapraklık
zımba/istifleyici, HP 3000 yapraklık istifleyici ya da HP 1000 yapraklık çok işlevli tamamlayıcı.
• Kaıt temelli bilgileri dijital olarak yakalamak ve yönlendirmek için istee balı HP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0’ı (DSS 4.0)2 seçin.
• Belge yönetimi uygulamalarına yönlendirme için istee balı HP AutoStore Yazılımını ekleyin.
• Profesyonel renkli baskının avantajlarına masraflı riskler almadan ulaşın: HP Renk Erişim Kontrolleri, gereksiz renkli baskı ve fotokopi işlemlerini
devre dışı bırakarak çalışma grubunuzun renkli işlevleri ne zaman ve nasıl kullandıını denetlemenize olanak tanır.
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HP Color LaserJet 9500mfp, çok
işlevli tamamlayıcı ve istee balı
yüksek kapasiteli giriş tepsisi ile

Yalnızca telekom onayı olan ülkeler içindir. Lütfen, HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 300 bilgi sayfasına bakın.
HP Dijital Gönderme Yazılımı 4.0 istee balıdır (dahil deildir, ayrıca satılır). Yazılım, sunucu temelli olduundan sunucu gerekir.
Orijinal HP Tüketim Ürünlerinin kullanılması tüm HP baskı özelliklerinin mevcut olmasını salar.

HP Color LaserJet 9500mfp
1. HP 8 Bölümlü Posta Kutusu
gösterilmiştir. Dier çıkış
cihazları arasında HP
8 Bölümlü Posta Kutusu,
HP 3000 Yapraklık İstifleyici
ve HP 3000 Yapraklık
Zımba/İstifleyici bulunur.
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2. Otomatik belge besleyici
(OBB) en fazla 100 yaprak
kaıt alır ve her birini, her
seferinde birer yaprak olmak
üzere teker teker besler.
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3. Kullanması kolay dokunmatik
ekran temelli kontrol panosu,
yapılandırılabilir durum uyarıları
ve yardım özelliklerini destekler.
4. Dört adet yüksek kapasiteli
HP Akıllı Baskı Kartuşu
verimliliinizi artırır.
5. Dört ayrı görüntü dramı,
yüksek toner doluluu olan
sayfa başına düşük maliyet
elde edilmesine yardımcı olur.
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6. Ozon fanı ve filtre,
hava kalitesini korur.
7.

7
8

Standart 2000 yapraklık
yüksek kapasiteli giriş (YKG)
tepsisi, letter/A4 kaıdı
destekler ve giriş kapasitenizi
3100 yapraa çıkarır.

8. Evrensel olarak ayarlanabilen
tepsi 2 ve 3 (500 yapraklık
giriş tepsileri) birkaç standart
kaıt boyutunu otomatik olarak
algılar ve özel boyutta kaıda
baskı yapabilir.
9.

Dahili iki taraflı baskı birimi,
tam motor hızında otomatik
iki taraflı baskıyı ve kopyalamayı destekler.

10. HP Jetlink Konektörü, üçüncü
taraf tamamlama seçenekleri
eklemenize olanak tanır.
11. Fotokopi balantı kartı
(gelişmiş giriş/çıkış [EIO])
12. FIH (uzak arabirim balantısı),
harici fotokopi iş muhasebesi
için üçüncü taraf bir cihaz
eklemenize olanak tanır.

HP Color LaserJet 9500mfp

13. HP Jetdirect 620n Hızlı
Ethernet Dahili Baskı Sunucusu
(EIO), yüksek hızlı a üzerinde
çalışmayı destekler.

Yüksek performans, yatırımlarınızı geri almanızı salar.

14. USB 1.1 portu, balanabilirlik
seçeneklerini genişletir.
15. RJ11 konektörü, analog
fakslamaya olanak tanır.
16. Standart 20 GB sabit disk (EIO),
iş depolamayı kolaylaştırır.

HP 8 bölmeli posta kutusu ve istee balı yüksek kapasiteli giriş tepsisi ile gösterilmiştir

HP Color LaserJet 9500mfp, ekonomik fiyatı ve düşük maliyetli
çalışmasının yanı sıra, çok yönlülüü, güvenilirlii ve uyarlanabilirlii
ile yatırımınıza olaanüstü bir karşılık sunar.
• Dört cihaz yerine tek cihazı destekleyerek, daha az tüketim ürününü
yöneterek ve tüketim ürünü depolama gerekleri ve servis
müdahalelerini en aza indirerek maliyetleri düşürün.
• Standart dahili analog faks kartı1 ve e-postaya gönderme işlevsellii,
cihazın deerini artırır, verimli bilgi paylaşımını destekler ve ofis
üretkenliini geliştirir.
• HP DSS 4.0, belge iş akışınızı kolaylaştırır. İletişim süreçlerini yeniden
düşünün ve dijital kaıtları köşe başında veya dünya çapında daıtın.
Elle çalışan süreçlerin azaltılması yalnızca içeriin daha çabuk elde
edilmesini ve süreçlerin daha hızlı başlatılmasını salamakla kalmaz,
aynı zamanda bilginin fiziksel olarak işlenmesi ve daıtılmasına ilişkin
maliyetleri de düşürür. İçeriin elektronik olarak depolanması kullanılan
alandan tasarruf salar ve fiziksel depolama maliyetlerini azaltır.
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Yalnızca telekom onayı olan ülkeler içindir. Lütfen, HP LaserJet MFP Analog
Faks Aksesuarı 300 bilgi sayfasına bakın.

• Otomatik iki taraflı baskı, fotokopi ve taramanın yanında N-up baskı
(bir yapraa çok sayıda sayfa) yetenei, kaıt kullanımını ve bunun
sonucunda da doal kaynaklara olan talebi azaltır.
• Tutarlı renkli sonuçlar, yeniden baskıyla harcanacak olan zaman,
toner ve kaıttan tasarruf salar.
• Uyku modundayken güç kullanımı önemli ölçüde azalarak, bu ürünün
yüksek performansını etkilemeden doal kaynaklar ve paradan
tasarruf salar. Bu ürün, enerji bakımından verimli ofis ürünlerinin
geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan gönüllü bir program olan
Energy Star® sürüm 1.0 yeterliliine sahiptir.
• Kullanıcı üretkenlii ve düşük sahip olma maliyetine açık farkla en çok
katkıda bulunan; HP cihazlarının, destek ve servisinin ödül kazanan
güvenilirliidir. Arka arkaya 12 yıl boyunca Hewlett-Packard sürekli
olarak, PC Magazine’in Servis ve Güvenilirlik Anketi’nde en üst
dereceyi almış ve yakın zamanda da, ilk kez verilen A+ derecelerden
birini almıştır. Kullanıcılar, hayal kırıklıı ve pahalı arızalarla
uraşmak yerine işlerini yapabilirler!

İhtiyaçları yüksek çalışma grupları ve departmanların
verimliliini ve üretkenliini artırın.
En basit, en güvenilir ve komple a çevre birimi
yönetimi araçları
HP Web Jetadmin ile cihaz yönetimini kolaylaştırın. HP Web Jetadmin, HP ve HP dışı
a çevre birimleri için tek yönetim yazılımı sunar ve birden çok cihaz için uzaktan kurulum,
yapılandırma, tanılama ve proaktif yönetim salar. Tüm a yönetim işlerinizi yalnızca
standart bir Web tarayıcı kullanarak gerçekleştirin.
HP Dahili Web Sunucusu, uzaktan tanılama yapar, e-posta uyarıları gönderir ve tüketim
ürünü siparişini Web tarayıcınız üzerinden otomatize ederek zaman ve paradan tasarruf
salar.
HP Web Jetadmin ve HP Dahili Web Sunucusu’nu kullanarak, a üzerindeki herhangi bir
kişi; bilgi aktarımı, cihaz yapılandırması veya çabuk ve güvenilir bir şekilde firmware
güncellemesi yapabildiinden, çalışma grubu ve BT verimlilii artar.

HP Akıllı Tüketim Ürünleri avantajı1
HP Kaıtları ve HP LaserJet Baskı Kartuşları, HP Yazıcılarıyla birlikte çalışmak üzere
tasarlandıklarından, yüksek kaliteli, profesyonel belgeler elde edeceinize güvenebilirsiniz.
Çok işlevli ürününüze bir HP Baskı Kartuşunu her takışınızda HP Akıllı Baskı Teknolojisi
etkinleştirilerek, geçerli tüketim ürünü durumunu izlemenizi, yeni tüketim ürünü siparişi
vermenizi ve her seferinde başarılı bir şekilde baskı yapmanızı salar. Her HP Baskı
Kartuşu, kartuş ömrü boyunca yüksek kaliteli çıktı salamak üzere toner özelliklerini sürekli
olarak ayarlar.
Uzaktan sorun giderme ve proaktif uyarılar, HP Color LaserJet 9500mfp ve HP Tüketim
Ürünlerini yönetmeyi ve deiştirmeyi kolaylaştırır. HP SureSupply Programı aracılııyla
elverişli online sipariş, envanter yönetimini kolaylaştırır. (Programın mevcut olup olmaması
bölgeye göre deişir.)

Artık HP DSS 4.0 ile HP Color LaserJet 9500mfp’nin gönderme yeteneini artırabilirsiniz.
İnternet dahil çeşitli alar üzerinden hızlı, kolay ve güvenli aktarım için kaıt belgeleri
dijital formata dönüştürün. Tek dümeye dokunuşla belgeler e-postayla gönderilebilir veya
faks cihazlarına, dosyalara, PC’lere, a klasörlerine veya daıtım listelerine daıtılabilir.
HP AutoStore ile dijital gönderme yeteneinizi daha da artırın. Belgeleri akıllı bir şekilde
yakalayın, işleyin ve en popüler içerik yönetimi uygulamalarına yönlendirin. İçerii, mevcut
veritabanları ve belge yönetimi altyapılarına sorunsuz şekilde yönlendirin. Destelerce kaıt
temelli belgeyi hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yakalayın, işleyin ve dijital formatlara
yönlendirin.

HP renk erişimi yönetimi araçları
HP Renk Erişim Kontrolleri çözümü, renkli kullanımını izleyip denetlemenizi salayarak renkli
baskı ve fotokopiyi her zamankinden daha ekonomik bir hale getirir.
Renk kullanımını işe, kullanıcıya ve cihaza göre izlemek için HP Web Jetadmin’in Rapor
Üretme Eklentisi, renkli kullanımını izlemeyi kolaylaştıran gerçek zamanlı ve periyodik kullanım
raporları üretir. Ayrıca, HP entegre 3. taraf çözümleri ekleyerek her bir departmana maliyet
tahsis etmenize olanak verir.
Renkli fotokopi kilitleme cihazı bir yalnızca siyah beyaz fotokopi cihaza olarak kullanılacak
şekilde parola koruması koymanızı salar. Ayrıca, belli kullanıcılar veya çalışma gruplarına
renk erişimi atayabilirsiniz. Bu şekilde, yalnızca satış ve pazarlama ekipleri gibi gerçekten
renkliye gereksinim duyan kişiler renkli işlevleri kullanabilir. Veya, hafta sonları gibi belirli
zamanlarda renkli baskıyı geçici olarak devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bazı uygulamaları
renkli baskı yapacak e-posta gibi dierlerini de siyah beyaz baskı yapacak şekilde belirlemek
sizi bir sonraki denetim düzeyine yükseltir.
Bu akıllı cihaz, kullanıcıların iş deeri kattıı durumlarda etkileyici renkli çıktılar, iş için mantıklı
olduu durumlarda da siyah beyaz çıktılar elde etmelerine yardımcı olur.

Düzensizlikten dijitale
Çok işlevli bir ürünün ardındaki mantık reddedilemez. A üzerinde çalışabilen bir tek
“çok işlevli cihaz”, bütün çalışma grubunun gereksinimlerini karşılayabilirken, neden çok
sayıda baımsız cihaza ve tüketim ürünlerine para harcayasınız ki?

9500mfp
Ana model

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Güç kablosu, telefon kablosu
(yalnızca faks destei olan
ülkelerde), yazıcı belgeleri, yazıcı
yazılımı CD-ROM’u, kontrol paneli
kaplaması, baskı kartuşları (4),
iki adet 500 yapraklık giriş tepsisi,
100 yapraklık çok amaçlı tepsi,
2000 yapraklık Yüksek Kapasiteli
Giriş tepsisi (Q1891A), otomatik
iki taraflı baskı, otomatik belge
besleyici, HP Jetdirect 620n Hızlı
Ethernet Baskı Sunucusu, 20 GB EIO
sabit disk; gerekli kaıt çıktı cihazı
ayrıca seçilecek ve sipariş edilecektir.
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Orijinal HP Tüketim Ürünlerini kullanarak.

İşinize uygun kaıt çıktı çözümünü seçin
HP Color LaserJet 9500mfp’nin (ana model) bu dört kaıt çıktı cihazından biriyle sipariş edilmesi gerekir
2000 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Giriş tepsisi (Q1891A) istee balıdır

HP Color LaserJet 9500mfp ile
8 bölümlü posta kutusu

HP Color LaserJet 9500mfp
ile istifleyici

HP Color LaserJet 9500mfp ile
çok işlevli tamamlayıcı

HP Color LaserJet 9500mfp
ile zımba/istifleyici

Q5693A – 8 bölümlü posta kutusu
Kolay iş alımı için her bir posta
kutusu bir kişi, çalışma grubu veya
departmana atanabilir. Posta kutusu
ayrıca bir sıralayıcı/harmanlayıcı,
istifleyici ve iş ayırıcı olarak
yapılandırılabilir.

C8084A – İstifleyici
3000 yapraa kadar kaıdı
iş ofsetiyle istifler.

C8088B – Çok işlevli tamamlayıcı
1000 yapraklık istifleme kapasitesi,
iş başına en fazla 50 yaprak kaıdı
zımbalama, yaprakları broşür tarzı
takımlara katlama ve 10 yapraa
kadar olan broşürler için dıştan
zımbalama salar.

C8085A – Zımba/istifleyici
3000 yapraklık istifleyici
yeteneinin yanı sıra, iş başına
50 yapraa kadar kaıt için çok
konumlu zımbalama salar.

Teknik özellikler
Baskı teknolojisi

Sipariş bilgileri
A4: Dakikada 24 sayfaya kadar (renkli ve tek renkli)
A3: Dakikada 12 sayfaya kadar (renkli ve tek renkli)
İlk sayfa çıkışı: Yaklaşık 20 saniye
Isınma süresi: 2,5 dakika (Güç Tasarrufu); 5,9 dakika (souk başlama)

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
Dört kaıt çıktı cihazından biriyle
sipariş edilmelidir

Ayarlar yapılırken genel olarak baskı hızı yavaşlayacaktır.

Tüketim ürünleri

İşlemci

533 MHz, MIPS 20KC işlemci (sistem ASIC’ine yerleşik)

Bellek

Standart 512 MB, 20 GB, bir adet açık CompactFlash yuvası

Baskı

Teknoloji:
Çözünürlük:
Diller:
Yazı karakterleri/yazı tipleri:
Baskı kapasitesi:
Azami baskı alanı:
Marjlar:
Modem:
Telecom:

C8550A

HP Color LaserJet Akıllı
Baskı Kartuşu, siyah2

Lazer
HP Imageret 4800 ile renkli best modunda 600 x 600 dpi
HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emülasyonu
80 adet ölçeklenebilir TrueType™ yazı tipi
Ayda 200.000 sayfaya kadar
297,5 x 461,5 mm1
Üst: 4,2 mm; sol: 4,2 mm; sa: 4,2 mm; alt: 4,2 mm1

C8551A

HP Color LaserJet Akıllı
Baskı Kartuşu, mavi2

C8552A

HP Color LaserJet Akıllı
Baskı Kartuşu, sarı2

C8553A

HP Color LaserJet Akıllı
Baskı Kartuşu, kırmızı2

C8560A

HP Color LaserJet Akıllı
Dram, siyah2

C8561A

HP Color LaserJet Akıllı
Dram, mavi2

Çözünürlük:
Hızlı tuşlama:

33,6 Kbps’e kadar
TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Kısım 68, Industry Canada CS03,
NOM-151-SCTI-1999 (Meksika), PTC-200 (Yeni Zelanda), AS/ACIF S002: 2001 (Australya),
IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malezya), IG 0005-11 (Tayvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR),
YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Çin)
Standart: 200 x 100 dpi; fine: 200 x 200 dpi; superfine: 300 x 300 dpi
100 (her biri 100 numara içerebilir)

C8562A

HP Color LaserJet Akıllı
Dram, sarı2

Dijital gönderme

Dosya formatları:
Kurulum:

PDF, JPEG, TIFF, MTIF
HP Web Jetadmin, Dahili Web Sunucusu

C8563A

HP Color LaserJet Akıllı
Dram, kırmızı2

Tarama

Tipi:
Çözünürlük:
Bit derinlii:
Gri düzeyleri:
Taranabilir alan:
Azami ortam boyutu:
Marjlar:

Masaüstü, otomatik belge besleyici (OBB)
600 dpi optik
8 bit/kanal (16,7 milyon renk)
256

C8555A

HP Color LaserJet Görüntü
Transfer Takımı2

C8556A

HP Color LaserJet Füzer
Takımı (110 ve 220 Volt)2

29,7 x 42 cm
Sol: 4,2 mm; üst: 4,2 mm; sa: 4,2 mm; alt: 4,2 mm

C8554A

HP Color LaserJet
Temizleme Takımı2

Çoklu kopya:
Küçültme/büyütme:

1-999
%25 – 400

C4287A

HP 4 MB Flash DIMM

Q5693A

HP 8 Bölümlü Posta Kutusu

™

Faks

Kopya
Ortam kullanımı

Bellek

Giriş
Boyut
Tepsi 1
A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 – 306 x 470 mm
Tepsi 2/3
A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 – 297 x 432 mm
İki taraflı baskı birimi A3, A4, A5, B4, B5, executive
Çıktı: Zarflar: 50
İki taraflı baskı: Otomatik (standart ve elle sürücü destei salanmıştır)

Kaıt kullanımı
C8084A

HP Çıktı İstifleyici

Ortam tipleri

Kaıt (normal, basılı, antetli, delikli, mektupluk, parlak, HP Kalın Parlak, HP harici kalın parlak, geriye kazanılmış, renkli,
dayanıklı kaıt), zarflar, saydamlar, etiketler, kartlar

C8085A

HP Çıktı Zımbalayıcı/İstifleyici

C8088B

HP Çok İşlevli Tamamlayıcı

Arabirim ve balanabilirlik

Standart: IEEE 1284 C tipi paralel port, EIO yuvasında HP Jetdirect 620n Hızlı Ethernet Baskı Sunucusu, EIO yuvasında sabit disk,
EIO yuvasında fotokopi işlemci kartı, HP Jetlink, faks
İstee balı: HP Jetdirect Dahili Baskı Sunucuları, HP Jetdirect Harici Baskı Sunucuları, Kablosuz Baskı Sunucusu ve Yazıcı Adaptörü,
HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet EIO Dahili Baskı Sunucusu, HP Jetdirect en3700 Hızlı Ethernet Harici Baskı Sunucusu (USB 2.0 portu),
HP Jetdirect 175x Hızlı Ethernet Harici Baskı Sunucusu (USB 1.1 portu), HP Jetdirect 300x Harici Baskı Sunucusu (paralel port),
HP Jetdirect 500x Harici Baskı Sunucusu (3 paralel port), HP Jetdirect 680n 802.11b Kablosuz EIO Dahili Baskı Sunucusu,
HP Jetdirect 380x 802.11b Harici Kablosuz Baskı Sunucusu (USB 1.1 portu), HP bt1300 Bluetooth Kablosuz Yazıcı Adaptörü
(USB veya paralel için)

Q1891A

HP Yüksek Kapasiteli
Giriş Tepsisi

İşletim sistemi uyumluluu

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple Macintosh OS 9 ve sonrası, Mac OS X v 10.1 ve sonrası
Desteklenen tüm işletim sistemleri için en son yazıcı sürücüleri ve yazılımları http://www.hp.com/clj9500mfp adresinde
mevcuttur. İnternet erişiminiz yoksa, yazıcı kutusundaki destek broşürüne bakın

A işletim sistemleri uyumluluu

Standart: HP Jetdirect Baskı Sunucuları aracılııyla: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bit, Server 2003;
Apple Mac OS 8.6 ve sonrası; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Red Hat Linux 6.x ve sonrası; SuSE Linux 6.x ve sonrası;
HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sadece SPARC sistemler); IBM® AIX 3.2.5 ve sonrası; MPE-iX

Asgari sistem ihtiyaçları

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 işlemci, 64 MB RAM; Microsoft Windows XP: 233 MHz işlemci, 64 MB RAM;
Windows için 180 MB boş sabit disk yeri; Mac, Mac OS v 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1 veya sonrası için 160 MB; CD-ROM
sürücüsü veya İnternet balantısı; özel IEEE 1284 uyumlu paralel port

Standart yazılımlar

®

®

CD-ROM üzerinde yazıcı sürücüleri ve yükleme yazılımı [HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emülasyonu (yalnızca 32 bit sürücüler)];
HP PCL 5c (yazıcı yüklemede ekleme olarak salanır)

Balanabilirlik
J7960G

HP Jetdirect 625n Dahili
Baskı Sunucusu

J7942G

HP Jetdirect en3700 Harici
Baskı Sunucusu

J3263G

HP Jetdirect 300x Harici Baskı
Sunucusu (paralel/10/100TX)

J7951G

HP Jetdirect ew2400
802.11g Kablosuz
ve Hızlı Ethernet
Harici Baskı Sunucusu

J7961G

HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
Dahili Baskı Sunucusu
Yazılımlar

T1943AA

HP AutoStore

T1936AA

HP Dijital Gönderme
Yazılımı 4.0

Kontrol panosu

3 adet LED gösterge ışıı, 10 tuşlu nümerik klavye ve dokunmatik grafik ekran (193 mm x 72 mm)

Yazıcı yönetimi

HP Web Jetadmin, HP LaserJet Yardımcı Programı, Dahili Web Sunucusu

Güç ihtiyaçları

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

Boyutları (e x d x y)

Ambalajdan çıkarıldıında: 1598 x 835 x 1219 mm (çıktı ve giriş cihazları takılı, tüm tepsiler kapalı ve tarayıcı kapaı kapalı olarak)

Aırlık

Ambalajdan çıkarıldıında: 130 kg (baskı kartuşları veya görüntü dramları olmadan);~ambalajlı: 217,57 kg

U2014A/E

Çalıştırma koşulları

Çevre koşulları: Çalıştırma sıcaklıı: 15 – 30° C, önerilen çalıştırma sıcaklıı: 20 – 26° C, çalıştırma nemi: %10 – 80 göreli
nem, önerilen çalıştırma nemi: %20 – 50 göreli nem, depolama sıcaklıı: 0 – 35° C, depolama nemi: %5 – 95 göreli nem.
ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi, ses gücü: LwAd 7,3 B(A) basarken/kopyalarken

Kurulum ve a
yapılandırması

H4597A/E

Güvenlik

AB (CE İşareti-Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC), ABD (UL-UL 60950; lazerler için FDA-21 CFR Bölüm 1 Alt Bölüm J), Almanya
(TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Arjantin (TUV S İşareti-Rs.92/98/Ds.1009/98), Avustralya (AS/NZ 3260), Çek Cumhuriyeti
(CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Çin (GB 4943), Estonya (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Güney Afrika (IEC 60950-IEC60825-1),
Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Litvanya (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Macaristan (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1),
Meksika (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Rusya (GOST- R50377), Slovakya (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenya (SQI- IEC 60950EN60825-1); Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü

HP Destek Paketi, ertesi
gün müşteri yerinde
destek, 3 yıl

H4603A/E

HP Destek Paketi, aynı
gün müşteri yerinde
destek, 3 yıl

Sertifikalar

CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Sınıf A; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998; FCC Başlık 47 CFR,
Kısım 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003. EMC Directive 89/336/EEC ve 72/23/EEC sayılı Düşük
Voltaj Direktifi ve buna uygun CE İşareti taşır. Energy Star®

Garanti

Bir yıllık, ertesi iş günü müşteri yerinde destek garantisi

1
2

Sadece Postscript ve PCL 6 dilleriyle geçerlidir.
HP Color LaserJet 9500 Yazıcı serisi için özel olarak tasarlanmış komple HP Color LaserJet 9500 Akıllı Baskı Tüketim Ürünleri takımı; birer adet siyah, mavi, sarı ve kırmızı HP Baskı Kartuşu [C8550A,
C8551A, C8552A, C8553A], HP Görüntü Temizleme Takımı [C8554A], HP Görüntü Transfer Takımı [C8555A], HP Görüntü Füzer Takımı [C8556A] ve birer adet siyah, mavi, sarı ve kırmızı HP Görüntü
Dramından [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A] oluşur

http://www.hp.com

http://www.hp.com/tr

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

U2039PA/PE

HP Destek Paketi,
garanti sonrası,
ertesi gün müşteri
yerinde destek, 1 yıl

U2037PA/PE

HP Destek Paketi,
garanti sonrası,
aynı gün müşteri
yerinde destek, 1 yıl

