HP LaserJet MFP analog
faks-tilbehør 300

Tilføy analog faksfunksjonalitet til din HP LaserJet MFP
for å sende og motta dokumenter enkelt.

Optimert faksfunksjon

HP LaserJet MFP analog
faks-tilbehør 300

HP LaserJet 4345mfp-serien

• Få mer ut av ditt multifunksjonsprodukt. Dette interne fakskortet er enkelt å installere, og øker arbeidsgruppens effektivitet ved
å heve funksjonaliteten til multifunksjonsproduktet. Utnytt investeringen maksimalt, og gjør kontorarbeidet enklere, ved å gjøre
din HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp eller HP LaserJet 4345mfp til verktøyet for enda flere daglige
oppgaver med analog faksfunksjon.1
• Strømlinjeformet kommunikasjon. Høyhastighets V.34 (opptil 33,6 kbps) betyr rask overføring enten du sender eller mottar –
så du ikke kaster bort tid med å vente ved faksmaskinen.
• Spar penger og båndbredde med JBIG-komprimering. Når du komprimerer mengden med informasjon som du sender over
linjene, reduserer du ringetiden og kostnadene. Tilbehøret er utstyrt med JBIG-komprimering som standard (i motsetning til
de fleste andre fakstilbehør), så du kan installere og begynne å spare med det samme.
• Hold kontakten. Tilbehøret omfatter videresending av faks, slik at du kan motta viktige fakser hvor du enn er. Bare diriger
innkommende faks til et annet nummer når du er på reise, og gå aldri glipp av en viktig forretningsfaks.
• «Hent faks» med multifunksjonsproduktet. Med fakspolling henter du enkelt inn faksinformasjon fra andre informasjonstilbydere.
Bestill informasjon lagret på en annen maskin, og motta automatisk en faks med de ønskede opplysningene. Fakspolling
er akkurat det du trenger for effektiv innsamling av dokumenter du bruker hele tiden, som rapporter eller tabeller.
Enkel betjening
• Behandle faksen fra ett kontrollpanel. Du vil straks se det tilgjengelige faksikonet på maskinens kontrollpanel – og straks du starter,
vil du få nyttige anvisninger på statusdisplayet på det samme kontrollpanelet. Dette sikrer rask og uanstrengt faksing for enhver bruker.
• Nettverks- eller analog faks. En enkel konfigurasjonsbryter veksler mellom nettverksfaks og analog faks.2 Oppnå sømløs integrasjon
i nettverket eller det analoge miljøet uten å måtte ominstallere eller omkonfigurere fakstilbehøret.
• Organiser all faksingen. Vi har tenkt på arkivbehovet ditt: med et miniatyrbilde på den første siden av faksrapporten er det
enkelt å holde rede på faksene. Lagre viktig faksinformasjon inkludert hva som ble fakset, og hvor og når informasjonen ble
sendt. Tilbehøret lar deg også skrive ut kortnummerlisten, så du kan se alle de lagrede faksnumrene med et blikk – og slippe
å lete etter et glemt nummer.

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

Sikker faksing
• Beskytt forretningskritisk informasjon. Aktiver sikker faksing på enheten, med manuell og tidsstyrt minnelås. Denne hendige
funksjonen holder følsom informasjon konfidensiell ved å sikre at faksede dokumenter bare skrives ut for autoriserte
medarbeidere. Du kan bruke den manuelle låsen til å lagre faksjobber inntil en bestemt PIN-kode tastes inn for å frigi dem,
eller bruke tidsstyrt minnelås til å spesifisere dager og tidsrom der du vil at fakser skal skrives ut eller lagres i enheten.
• Oppnå den anerkjente HP LaserJet-påliteligheten. Betrodd HP-erfaring står til din disposisjon når du velger HP LaserJet MFP analog
faks-tilbehør 300. Dermed kan faksen din bli like driftssikker som skriveren – med all den påliteligheten du forventer fra HP.
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HP Color LaserJet 9500mfp
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Tilbehøret er standard med HP Color LaserJet 9500mfp, ekstrautstyr med HP LaserJet 9040mfp og 9050mfp,
og inkludert med tre HP LaserJet 4345mfp-utstyrspakker (se andre siden for tilgjengelighet i ulike land).
Med konfigurasjonsprogramvare for digital sending.

Tekniske data

Bestillingsinformasjon

Hastighet

Støtter V.34 ved 33,6 kbps og under

Faksoppløsning

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

Egenskaper

Organisering:
Grensesnitt:
Avansert faksing:

Miniatyr av første side på faksrapport, utskrift av kortnummerliste
Faksikon på kontrollpanel, enlinjes statusvisning på kontrollpanel
Viderefaksing, mottak av fakspolling, konfigurasjonsveksling mellom nettverks- og analog faks
(med konfigurasjonsprogramvare for digital sending)

Q3701A

HP MFP analog
faks-tilbehør 300, håndbok,
telefonledning, telecom-etikett

Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Kompatible MFPer

Kortnumre

Opptil 100 kortnummerlister, opptil 100 numre i hver

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Faksminne*

Opptil 50 000 A4 (avhengig av ledig plass på harddisken)

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

Komprimeringstype

JBIG, MMR, MR og MH

Maskinvarekompatibilitet

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

Sikkerhet

Manuell eller tidsstyrt minnelås

Dimensjoner

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

Vekt

201 g

Støttes i følgende land

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Israel, Italia, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen,
Luxembourg, Marokko, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike

Garanti

Ett år, bare deler

*Bruker den 20 GB harddisken i HP LaserJet MFP.
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Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

