Analogové faxové píslušenství
HP LaserJet MFP 300

Po pidání analogového faxového píslušenství lze zaízení
HP LaserJet MFP použít ke snadnému odesílání a píjmu dokument.

Optimalizované faxové schopnosti

Analogové faxové
píslušenství HP LaserJet
MFP 300

ada HP LaserJet 4345mfp

• Zvýšení užitné hodnoty zaízení MFP. Tato interní faxová karta se snadnou instalací mže zvýšit funkčnost zaízení MFP a tím
i produktivitu vaší pracovní skupiny. Instalováním analogové faxové karty rozšííte funkčnost zaízení HP Color LaserJet 9500mfp,
HP LaserJet 9040/9050mfp nebo HP LaserJet 4345mfp a učiníte z nich centrální zaízení k provádní vtšiny každodenních
úkol. Zajistíte tak maximální využití svých investic pi zjednodušení kanceláských činností1.
• Zjednodušení komunikace. Vysoce výkonný modem V.34 (až 33,6 kbps) zaručuje rychlý penos pi píjmu i odesílání,
což znamená, že neztrácíte čas čekáním u faxu.
• Komprese JBIG šetí peníze a snižuje zatížení sít. Tím, že komprimujete data odesílaná do telefonní sít, zkracujete dobu pipojení
a šetíte peníze. Faxové píslušenství má standardn zabudovanou kompresi JBIG (na rozdíl od vtšiny jiných faxových píslušenství),
takže šetit začínáte ihned po jeho instalaci.
• Zstate v kontaktu. Součástí píslušenství je i funkce pesmrování fax, která umožuje pijímat dležité faxy, a jste kdekoli.
V dob, kdy jste na cestách, mohou být píchozí faxy pesmrovány na jiné faxové číslo, takže nepijdete o žádný dležitý fax.
• Nejmodernjší funkce pro vaši kancelá se zaízením MFP. Pomocí funkce polling mžete snadno získávat informace rozptýlené
na jiných místech. Tato funkce umožuje požádat jiný fax o zaslání vybraných informací v nm uložených. Funkce polling je pesn to,
co potebujete k efektivnímu shromažování často používaných dokument, jako jsou hlášení nebo letáky.
Hladký provoz

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

• Správa faxu z ovládacího panelu. Ikona pístupného faxu je nepehlédnuteln zobrazena na ovládacím panelu zaízení,
a jakmile ji použijete, začnou se na stejném ovládacím panelu zobrazovat instrukce usnadující jeho použití. Díky tomu
je faxování rychlé a snadné.
• Fax LAN nebo analogový fax. Jeden pepínač konfigurace umožuje pepínat mezi faxem LAN a analogovým faxem2.
Je zajištna hladká integrace do sít LAN nebo analogové sít bez neustálého instalování a zmn konfigurace faxového píslušenství.
• Pehledné uspoádání všech fax. Mysleli jsme i na poteby archivace fax: ke snazšímu sledování komunikace obsahuje
první stránka faxového hlášení miniatury fax. Dležité faxové informace, napíklad co, kdy a kam bylo faxováno, lze také
ukládat. Faxové píslušenství umožuje vytisknout seznam čísel rychlovolby. Poskytuje tak pehled všech uložených faxových
čísel a tím usnaduje vyhledávání zídka používaných čísel.
Zabezpečené faxování
• Ochrana kritických informací. K dispozici je manuální i časový zámek pamti, který chrání obsah vašich fax. Tato praktická
funkce zajišuje ochranu citlivých informací tím, že dovoluje tisknout faxové dokumenty z pamti pouze oprávnným osobám.
Manuální zámek mžete použít k uložení faxových úloh do doby, než bude zadáno určité pístupové číslo PIN. K dispozici
je také časový zámek, který umožuje naprogramovat datum a čas, kdy bude možné faxy vytisknout.
• Povstná spolehlivost HP LaserJet. Jakmile se rozhodnete pro analogové faxové píslušenství HP LaserJet MFP 300, dostáváte
k dispozici ovené zkušenosti HP a faxový pístroj se pro vás brzy stane stejn nepostradatelný jako tiskárna – s veškerou
spolehlivostí, jakou od HP očekáváte.

HP Color LaserJet 9500mfp
Faxové píslušenství se standardn dodává k modelu HP Color LaserJet 9500mfp, u model HP LaserJet 9040mfp a 9050mfp
je volitelné a je součástí dodávky tí sestav HP LaserJet 4345mfp (dostupnost ve vaší zemi je uvedena na zadní stran).
2
S konfiguračním softwarem Digital Sending.
1

Technické specifikace
Rychlost

Podpora V.34 pi rychlosti 33,6 kbps a mén

Rozlišení faxu

Standardní: 200 x 100 dpi; jemné: 200 x 200 dpi; super jemné: 300 x 300 dpi

Funkce

Správa fax:
Rozhraní:
Faxové funkce pro náročné uživatele:

Rychlovolba

Až 100 seznam čísel rychlovolby, každý až se 100 čísly

Pam faxu*

Miniatury na první stránce faxového hlášení, seznam čísel rychlovolby s možností tisku
Ikona faxu na ovládacím panelu, jednoádková stavová hlášení na ovládacím panelu
Pesmrování fax, funkce polling, konfigurační pepínač mezi faxem LAN a analogovým
faxem (s konfiguračním softwarem Digital Sending)

Informace k
objednávce
Q3701A
Analogové faxové
píslušenství HP MFP 300, píručka,
telefonní kabel, telekomunikační štítek
Kompatibilní zaízení MFP
Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Až 50 000 stran A4 (v závislosti na volném místu na pevném disku)

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Typ komprese

JBIG, MMR, MR a MH

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Hardwarová kompatibilita

ada HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Zabezpečení

Manuální nebo časový zámek pamti

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

Rozmry

295,3 x 171,5 x 90,5 mm

Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

Hmotnost

201 g

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

Podporované zem

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Afrika,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maarsko, Maroko, Nmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Rusko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Španlsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie.

Záruka

Jeden rok, pouze na díly

*Používá pevný disk 20 GB zaízení HP LaserJet MFP.

http://www.hp.com

http://www.hp.cz

Máte-li zájem o další informace, obrate se laskav na následující místní obchodní zastoupení firmy HP:
Alžírsko: (0) 61 56 45 43, Bahrajn: 800 728, Belgie: 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), Bulharsko: (+359) 2960 1940, Česká republika: (00 420 2) 261 108 108 (Praha), Dánsko: +45 4812 1000,
Egypt: 532 5222, Estonsko: (+372) 6813 823, Finsko: (+358) 0205 350, Francie: 0 826 800 400, Chorvatsko: (+385 1) 60 60 200, Irsko: (00) 353 1 61 58 200, Island: (354) 570 1000,
Itálie: (02) 92121, Izrael: (972) 9-830 4848, Jižní Afrika: 0800 118 883, Kazachstán: +7 (3272) 980 824, Litva: 8 800 10000, +370 5 2103333, Lotyšsko: 800 80 12, Lucembursko: (+352) 263 160 34,
Mad’arsko: (+36) 1 382 1111, Maroko (africký region): +212 22 40 47 47, Nmecko: 0180 532 6222 (0,12 eur za minutu), Nizozemsko: (020) 5476666, Norsko: 22 73 56 00, Polsko: infolinia 0-800 122 622,
Portugalsko: 808 206 001, Rakousko: 0800 242 242, Rumunsko: (+401) 205 3300, Rusko: +7 (095) 797 35 00, ecko: (01) 678 96 00, Saudská Arábie: 800 124 4646, Slovensko: +421-2-50222111,
Slovinsko: +3861 2307 420, Spojené arabské emiráty: 8004910, Srbsko a Černá Hora: +381 11 201 99 00, Stední východ: 00971 4 883 4427, Španlsko: (91) 634 88 00, Švédsko: (08) 444 20 00,
Švýcarsko: 0848 88 44 66, Tunisko: 71 891 222, Turecko: +90 (212) 444 71 71, Ukrajina: 380 44 490 61 20, Velká Británie: 08705 474747.
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