HP LaserJet MFP analogt
faxtilbehør 300

Tilføj analog faxfunktionalitet til din HP LaserJet MFP,
så du nemt kan sende og modtage dokumenter.

Optimeret faxfunktion

HP LaserJet MFP analogt
faxtilbehør 300

HP LaserJet 4345mfp serien

• Forøg værdien af din MFP. Dette interne faxkort, der er let at installere, forbedrer arbejdsgruppers produktivitet ved at øge
funktionaliteten af din MFP. Maksimér din investering og gør arbejdsgangene på kontoret lettere ved at samle flere af dine daglige
analoge faxopgaver på ét sted på din HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp eller HP LaserJet 4345mfp.1
• Strømlin dine kommunikationsaktiviteter. Med højtydende V.34 (op til 33,6 kbps) er du garanteret en hurtig overførsel, uanset
om du sender eller modtager – hvilket betyder, at du ikke spilder tid ved at stå ved faxmaskinen.
• Spar penge og båndbredde med JBIG-komprimering. Når du komprimerer mængden af den information, som du sender
ned i systemet, afkorter du opkaldstiderne og reducerer omkostningerne. Tilbehøret leveres med JBIG-komprimering som
en standardfunktion (i modsætning til det meste faxtilbehør), så du straks kan installere og få øjeblikkelig fordel.
• Hold dig opdateret. Tilbehøret indeholder videresendelse af fax, hvilket giver dig mulighed for at modtage vigtige faxmeddelelser,
uanset hvor du befinder dig. Videresend blot indgående faxmeddelelser til et andet faxnummer, mens du er på rejse,
og gå aldrig glip af en faxmeddelelse, der er betydningsfuld for din forretning.
• “Hent” med din MFP. Med faxsamling kan du nemt hente data, der er lagret andre steder. Anmod om oplysninger,
der er lagret på en anden maskine, og modtag automatisk en fax med de ønskede oplysninger. Faxsamling er præcis,
hvad du har behov for til effektivt at samle ofte anvendte dokumenter som f.eks. rapportformularer eller pjecer.
Problemfri betjening
• Håndtér din fax fra ét kontrolpanel. Du kan med det samme se det tilgængelige faxikon på enhedens kontrolpanel – og når du
begynder, giver én-linje-status nyttig tilbagemelding på samme panel. Dette sikrer hurtig og fejlfri faxafsendelse for alle brugerne.
• Fax via LAN eller analogt. Én enkel konfigurationsparameter skifter mellem LAN- og analog faxafsendelse.2 Oplev problemfri
integration i dit LAN- eller analoge udstyr uden behov for at geninstallere eller omkonfigurere faxtilbehøret.
• Organisér alle dine faxfunktioner. Vi har haft din arkivering i tankerne: med et miniaturebillede på første side af faxopkaldsrapporten er det nemt at holde styr på faxmeddelelserne. Gem vigtige faxoplysninger, inkl. hvad der blev sendt pr. fax, hvornår
og hvortil oplysningerne blev afsendt. Med tilbehøret er det også muligt at udskrive en kortopkaldsliste, så du straks kan se
alle de gemte faxnumre – og undgå at lede efter et nummer, der ligger begravet et andet sted.

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

Sikker faxafsendelse
• Beskyt vigtige oplysninger. Aktivér sikker faxafsendelse på din enhed med manuel og planlagt hukommelseslås. Med denne
bekvemme funktion kan du holde følsomme oplysninger fortrolige ved at sikre, at dokumenter, der er afsendt pr. fax, kun udskrives
til autoriserede medarbejdere. Du kan anvende manuel låsning til at gemme faxopgaver, indtil der indtastes en bestemt PIN-kode,
som frigør dem, eller udnytte fordelen ved den planlagte hukommelseslås til at angive de datoer og klokkeslæt, hvor du
ønsker, at faxmeddelelserne udskrives eller forbliver på enheden.
• Få brancheanerkendt HP LaserJet driftsikkerhed. Velkendt HP erfaring er til din rådighed, når du vælger HP LaserJet
MFP analogt faxtilbehør 300. Nu kan din faxmaskine blive lige så pålidelig som din printer – med al den driftsikkerhed,
som du forventer af HP.

HP Color LaserJet 9500mfp
1

2

Tilbehøret er standard på HP Color LaserJet 9500mfp, ekstraudstyr på HP LaserJet 9040mfp og 9050mfp
og leveres med tre HP LaserJet 4345mfp bundles (se oversigten over lande på den anden side).
Med Digital Sending Configuration software.

Tekniske specifikationer

Bestillingsinformation

Hastighed

Understøtter V.34 ved 33,6 kbps og derunder

Faxopløsning

Standard: 200 x 100 dpi; fin: 200 x 200 dpi; superfin: 300 x 300 dpi

Funktioner

Organisation:
Interface:
Avanceret faxafsendelse:

Miniaturebillede af første side på faxopkaldsrapport, printbar kortopkaldsliste
Faxikon på kontrolpanel, én-linje-status på kontrolpanel
Faxvideresendelse, faxsamlingmodtagelse, konfigurationsskift mellem LAN og analog fax
(med Digital Sending Configuration software)

Q3701A

HP MFP analogt faxtilbehør
300, vejledning, telefonkabel,
telekommunikationslabel
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HP LaserJet 4345mfp

Kompatibel MFP

Kortopkald

Op til 100 kortopkaldslister, hver med op til 100 numre
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HP LaserJet 4345x mfp

Faxhukommelse*

Op til 50.000 A4 (afhængigt af ledig lagringsplads på harddisken)
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HP LaserJet 4345xs mfp

Komprimeringstype

JBIG, MMR, MR og MH
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HP LaserJet 4345xm mfp

Hardware kompatibilitet

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

Sikkerhed

Manuel eller planlagt hukommelseslås

Størrelse

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

Vægt

201 g

Understøttede lande

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Letland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Marokko, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Østrig

Garanti

1 år, kun dele

*Anvender 20 GB harddisk i HP LaserJet MFP.
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HP LaserJet 9050mfp
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HP Color LaserJet 9500mfp

