HP LaserJet analoginen
MFP-faksilaite 300

Lisää HP LaserJet -monitoimilaitteeseesi analogisen faksin toiminnot,
niin voit lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja helposti.

Optimoidut faksaustoiminnot

HP LaserJet analoginen
MFP-faksilaite 300

HP LaserJet 4345mfp -sarja

• Paranna monitoimilaitteesi arvoa. Tämä helposti asennettava sisäinen faksikortti parantaa työryhmien tuottavuutta lisäämällä
monitoimilaitteen toimintoja. Ota investoinnistasi kaikki hyöty irti ja pelkistä toimiston työnkulkua tekemällä HP Color LaserJet
9500mfp-, HP LaserJet 9040/9050mfp- tai HP LaserJet 4345mfp -laitteestasi keskus, jolla voit hoitaa entistä useampia
päivittäisiä tehtäviä analogisten faksaustoimintojen avulla.1
• Tehosta viestintääsi. Tehokas V.34 (jopa 33,6 kbps) takaa nopean tiedonsiirron sekä lähetettäessä että vastaanotettaessa –
et joudu tuhlaamaan aikaa faksin vieressä seisomiseen.
• Säästä rahaa ja kaistanleveyttä JBIG-pakkauksella. Kun pakkaat linjaa pitkin lähetettävän tietomäärän, yhteysajat lyhenevät
ja säästöt kasvavat. Lisälaitteessa on JBIG-pakkaus vakiona (toisin kuin useimmissa faksilaitteissa), joten alat säästää
kustannuksissa heti laitteen asentamisen jälkeen.
• Ole tavoitettavissa. Lisälaitteeseen kuuluu faksien edelleenlähetys, joten voit vastaanottaa tärkeitä fakseja missä tahansa.
Reititä saapuvat faksit toiseen faksinumeroon matkasi ajaksi ja varmista jokaisen tärkeän liikefaksin saanti.
• Hae tietoa monitoimilaitteellasi. Faksien kiertokyselyn avulla pystyt helposti noutamaan muualla olevia tietoja. Kun tarvitset
toiselle koneelle tallennettuja tietoja, lähetä pyyntö ja saat automaattisesti faksin, joka sisältää kaipaamasi tiedot. Faksien
kiertokysely on toiminto, jolla voit kerätä tehokkaasti usein käytettyjä asiakirjoja, esim. raporttilomakkeita tai esitteitä.
Vaivaton käyttää
• Hallitse fakseja yhdellä ohjauspaneelilla. Faksin kuvake on helppo paikantaa laitteen ohjauspaneelissa, ja käytön aikana saat
saman paneelin yksiriviseltä tilanäytöltä hyödyllisiä ohjeita. Näin kuka tahansa voi käyttää faksia nopeasti ja vaivattomasti.
• Käytä lähiverkko- tai analogifaksausta. Yhdellä asetuskytkimellä voit valita lähiverkko- ja analogifaksauksen välillä.2 Voit integroida
faksilaitteen saumattomasti lähiverkkoon tai analogiseen ympäristöön ilman uutta asennusta tai kokoonpanon määritystä.
• Pidä faksisi järjestyksessä. Olemme huomioineet myös arkistointitarpeesi: faksipuheluraportin ensimmäisellä sivulla on miniatyyri,
jonka avulla fakseja on helppo seurata. Tallenna tärkeitä fakseja koskevia tietoja, kuten mitä olet lähettänyt, milloin ja minne.
Voit myös tulostaa lisälaitteen pikavalintanäppäinten luettelon, josta näet kaikki tallennetut faksinumerot kerralla etkä joudu
etsimään hukkaan joutunutta numeroa.

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

Turvallista faksausta
• Suojaa tärkeät tiedot. Tee faksauksesta turvallista käyttämällä manuaalista tai ohjelmoitua muistin lukitusta. Tämä kätevä toiminto
pitää arkaluonteiset tiedot luottamuksellisina varmistamalla, että faksattuja asiakirjoja voivat tulostaa vain valtuutetut henkilöt.
Voit tallentaa faksattuja asiakirjoja manuaalisella lukituksella, jolloin niiden vapauttamiseen tarvitaan tietty PIN-numero, tai käyttää
ohjelmoitua muistin lukitusta, jolla voit määritellä päivät ja ajankohdat, jolloin haluat faksien tulostuvan tai säilyvän laitteella.
• Panosta tunnettuun HP LaserJet -laatuun. Hyödy HP:n asiantuntemuksesta ja valitse HP LaserJet analoginen MFP-faksilaite 300.
Faksisi voi nyt tarjota samanlaista luotettavuutta kuin tulostimesi – luotettavuutta, jota osaat HP:ltä odottaa.
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HP Color LaserJet 9500mfp
2

Lisälaite on vakiona HP Color LaserJet 9500mfp:ssä, lisävarusteena HP LaserJet 9040mfp:ssä ja 9050mfp:ssä
sekä mukana kolmessa HP LaserJet 4345mfp -paketissa (katso kääntöpuolelta saatavuus eri maissa).
Digitaalisen lähetyksen asetusohjelmistolla.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Nopeus

Tuki: V.34, enintään 33,6 kbps

Faksaustarkkuus

Vakio: 200 x 100 dpi; hieno: 200 x 200 dpi; erittäin hieno: 300 x 300 dpi

Ominaisuudet

Organisointi:
Liitäntä:
Edistynyt faksaus:

Miniatyyri faksipuheluraportin ensimmäisellä sivulla, tulostettava pikavalintanäppäinten luettelo
Faksikuvake ohjauspaneelissa, yksirivinen tilanäyttö ohjauspaneelissa
Faksien edelleenlähetys, faksien kiertokyselyn vastaanotto, asetuskytkin lähiverkko- ja analogisen
faksauksen valintaan (digitaalisen lähetyksen asetusohjelmistolla)

Q3701A

HP analoginen MFP-faksilaite
300, käyttäjän opas,
puhelinjohto, televiestintätarra
Yhteensopivat monitoimilaitteet

Q3942A

HP LaserJet 4345mfp
HP LaserJet 4345x mfp

Pikavalinnat

Jopa 100 pikavalintanäppäinluetteloa, kussakin jopa 100 numeroa

Q3943A

Faksimuisti*

Jopa 50 000 A4-sivua (riippuen kiintolevyllä olevasta vapaasta tallennustilasta)

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Pakkaustyyppi

JBIG, MMR, MR ja MH

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Laitteiston yhteensopivuus

HP LaserJet 4345mfp -sarja, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

Suojaus

Manuaalinen tai ohjelmoitu muistin lukitus

Mitat

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

Paino

201 g

Tuetut maat

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Kroatia, Kreikka, Latvia,
Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Marokko, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Viro

Takuu

Yksi vuosi, vain osat

*Hyödyntää HP LaserJet MFP:n 20 Gt:n kiintolevyä.
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Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

