HP LaserJet MFP analoog
faxaccessoire 300

Gemakkelijk documenten verzenden en ontvangen door analoge
faxfunctionaliteit toe te voegen aan de HP LaserJet MFP.

Optimale faxmogelijkheden

HP LaserJet MFP analoog
faxaccessoire 300

HP LaserJet 4345mfp serie

• Extra functionaliteit voor de MFP. Deze eenvoudig te installeren interne faxkaart breidt de mogelijkheden van uw MFP uit
en draagt bij aan een hogere productiviteit. U maximaliseert uw investering door de HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet
9040/9050mfp of HP LaserJet 4345mfp te voorzien van een analoge faxfunctie. Dat vergemakkelijkt het werken, omdat
hetzelfde apparaat nog meer dagelijkse taken uitvoert.1
• Gestroomlijnde communicatie. De V.34-communicatiestandaard (tot 33,6 kbps) waarborgt een snelle overdracht – bij
verzending en ontvangst – en minimaliseert wachttijd bij de faxmachine.
• Geld en bandbreedte besparen met JBIG-datacompressie. Door de verzonden informatie te comprimeren, bekort u de
verzendtijd en bespaart u op de telefoonkosten. Het faxaccessoire biedt standaard JBIG-datacompressie (in tegenstelling
tot de meeste faxoplossingen), zodat u direct na installatie begint met besparen.
• Altijd en overal op de hoogte. Het is mogelijk om faxen door te sturen, zodat belangrijke faxen u overal zullen bereiken.
U hoeft hiervoor alleen inkomende faxen door te leiden naar een ander nummer wanneer u op reis bent; dan zult u nooit
meer een belangrijk faxbericht missen.
• Informatie “ophalen” met de MFP. Met fax-polling haalt u gemakkelijk gegevens op van andere locaties. Wanneer u informatie
opvraagt die is opgeslagen op een andere machine, ontvangt u automatisch een fax met de gewenste informatie. Fax-polling
is een ideale functie om efficiënt veelgebruikte documenten zoals rapportformulieren of pamfletten op te halen.
Probleemloze werking

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

• De faxfunctie wordt bestuurd via het bedieningspaneel. Het faxpictogram is duidelijk op het paneel zichtbaar – en
de statusregel biedt hulp bij en nuttige feedback over de bediening. Daardoor kan iedereen direct met de fax omgaan.
• LAN-fax of analoge fax. Een simpele configuratie-instelling zorgt voor schakeling tussen LAN-fax en analoge fax.2 Dat betekent
naadloze integratie in de LAN- of analoge omgeving, zonder het faxaccessoire opnieuw te installeren of te configureren.
• Beter georganiseerd. Archiveren is eenvoudig: dankzij een miniatuurafbeelding van de eerste pagina op het faxrapport
zijn faxen gemakkelijk te traceren. U kunt belangrijke faxinformatie opslaan, zoals het onderwerp van de fax, het tijdstip
van verzending en de bestemming. Bovendien kunt u de snelkeuzelijst printen voor een overzicht van alle opgeslagen
faxnummers – dat voorkomt gezoek naar nummers.
Veilig faxen
• Kritische informatie beschermen. Veilig faxen met handmatige of geplande geheugenvergrendeling. Deze handige functie
zorgt dat gevoelige informatie vertrouwelijk blijft, doordat gefaxte documenten alleen worden geprint voor geautoriseerde
medewerkers. U kunt de handmatige vergrendeling gebruiken om faxopdrachten vast te houden tot een bepaalde PIN-code
wordt ingevoerd, of met de geplande geheugenvergrendeling bepaalde dagen of tijden instellen waarop faxen worden
geprint of vastgehouden in het apparaat.
• Toonaangevende HP LaserJet betrouwbaarheid. Het HP LaserJet MFP analoge faxaccessoire 300 wordt
ondersteund door de ervaring en expertise van HP. Dankzij de betrouwbaarheid van HP werkt uw
faxmachine net zo goed en probleemloos als uw printer.

HP Color LaserJet 9500mfp
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Het accessoire is standaard op de HP Color LaserJet 9500mfp, optioneel op de HP LaserJet 9040mfp en 9050mfp,
en inbegrepen bij drie HP LaserJet 4345mfp bundels (zie achterzijde voor landen).
Met Digital Sending configuratiesoftware.

Technische specificaties

Bestelinformatie

Snelheid

Ondersteunt V.34 met 33,6 Kbps en lager

Faxresolutie

Standaard: 200 x 100 dpi; fijn: 200 x 200 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi

Kenmerken

Organisatie:
Interface:
Geavanceerde faxfunctionaliteit:

Q3701A
HP MFP analoog
faxaccessoire 300, handleiding,
telefoonkabel, telecomlabel

Miniatuurafbeelding van eerste pagina op faxrapport, afdrukbare snelkeuzelijst
Faxpictogram op bedieningspaneel, statusregel op bedieningspaneel
Faxen doorsturen/fax-polling (voor ontvangst), wisselen tussen LAN-fax en analoge fax
(met Digital Sending configuratiesoftware)

Compatibele MFP’s
Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Snelkiezen

Tot 100 snelkeuzelijsten, met 100 nummers per lijst

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Faxgeheugen*

Tot 50.000 A4 (afhankelijk van de vrije schijfruimte op de vaste schijf)

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Type datacompressie

JBIG, MMR, MR en MH

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Hardwarecompatibiliteit

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

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

Beveiliging

Handmatige of geplande geheugenvergrendeling

Afmetingen

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

Gewicht

201 gr

Ondersteunde landen

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Israël,
Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, IJsland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland

Garantie

Een jaar, alleen onderdelen

Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

*Gebruikt de 20-Gb vaste schijf in de HP LaserJet MFP.
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