Faks analogowy HP LaserJet
MFP Analog Fax Accessory 300

Dodaj funkcj faksu analogowego do urzdzenia
wielofunkcyjnego HP LaserJet, aby bezproblemowo
i szybko wysyłać oraz otrzymywać dokumenty.

Zoptymalizowane moliwoci faksu

Faks analogowy HP LaserJet
MFP Analog Fax
Accessory 300

HP LaserJet
serii 4345mfp

• Zwiksz moliwoci swojego urzdzenia wielofunkcyjnego. Dziki łatwej w instalacji, wewntrznej karcie faksu
analogowego podniesiesz wydajnoć zespołów roboczych. Wykorzystaj w pełni swoj inwestycj i zainstaluj faks
analogowy, przekształcajc HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp lub HP LaserJet 4345mfp
w urzdzenia usprawniajce codzienne czynnoci biurowe.1
• Usprawnij komunikacj. Wysoko wydajny modem obsługujcy standard V.34 (do 33,6 kb/s) gwarantuje szybk
transmisj podczas wysyłania i odbierania faksów – dziki temu nie tracisz czasu stojc przy urzdzeniu.
• Zmniejszaj koszty i dbaj o przepustowoć pasma dziki kompresji JBIG. Skraca ona czas połczenia i zwiksza
oszczdnoci. Ponadto w przeciwiestwie do innych urzdze tego typu jest standardow funkcj faksu, dlatego
zaczynasz oszczdzać natychmiast po jego instalacji.
• Bd w kontakcie. Urzdzenie to umoliwia przekierowywanie faksów dalej, dziki czemu wane dokumenty zawsze
dotr tam, gdzie jeste. Wystarczy, e zaprogramujesz przekierowywanie przychodzcych faksów na inny numer,
a najwaniejsze informacje biznesowe bd docierać do Ciebie nawet podczas podróy.
• Funkcja pollingu. Dziki tej funkcji moesz drukować dokumenty znajdujce si w pamici innych faksów. Jeli wydasz
polecenie pobrania informacji przechowywanych w innym urzdzeniu, natychmiast otrzymasz faks zawierajcy odpowiednie
dane. Funkcja ta umoliwia skuteczne gromadzenie czsto rozsyłanych dokumentów, takich jak formularze raportów i broszury.
Płynna praca

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

• Zarzdzaj swoim faksem za pomoc jednego panelu sterowania. Na nim znajduje si ikonka faksu oraz jednowierszowy
wywietlacz, na którym pojawiaj si informacje o statusie faksu. Dziki temu kady moe szybko i łatwo wysyłać dokumenty.
• Faks sieciowy lub analogowy. Jeden przełcznik konfiguracji pozwala na prosty wybór midzy faksem sieciowym i
analogowym2, umoliwiajc bezproblemow integracj ze rodowiskiem sieci lokalnej lub analogowym bez koniecznoci
ponownego instalowania lub konfigurowania faksu.
• Archiwizowanie. Zadbalimy te o Twoje archiwum: dziki miniaturce dokumentu na pierwszej stronie potwierdzenia nadania
faksu łatwo zlokalizować przesłane dokumenty. Zachowuj wane faksy łcznie z informacjami o tym, co, kiedy i gdzie
zostało wysłane. Faks umoliwia wydrukowanie listy numerów szybkiego wybierania, dziki czemu błyskawicznie
przypomnisz sobie wszystkie zapisane numery faksów – bez potrzeby odszukiwania rzadko uywanych numerów.
Bezpieczne faksowanie
• Chro najwaniejsze informacje. Włcz funkcj bezpiecznego faksowania, korzystajc z rcznego lub wczeniej zaprogramowanego
zabezpieczenia pamici urzdzenia. Gwarantuje ona poufnoć wanych informacji, umoliwiajc wydruk przesłanych dokumentów
tylko przez autoryzowany personel. Korzystajc z rcznego zabezpieczenia, moesz zapisywać dokumenty, których drukowanie
bdzie moliwe tylko po podaniu odpowiedniego kodu PIN. Opcja zaprogramowanego zabezpieczenia pamici pozwala
na wydruk faksów tylko w wybranych przez Ciebie dniach i godzinach.
• Niezawodnoć HP LaserJet. Wiedza naszych fachowców jest zawsze do Twojej dyspozycji. Faks analogowy
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 jest równie niezawodny jak Twoja drukarka – dziki jakoci,
z której znane s urzdzenia HP.

HP Color LaserJet 9500mfp
1

2

Wyposaenie standardowe HP Color LaserJet 9500mfp, opcjonalne wyposaenie HP LaserJet 9040mfp i 9050mfp
oraz zawarte w trzech zestawach HP LaserJet 4345mfp (sprawd na odwrocie dostpnoć w Twoim kraju).
Dziki oprogramowaniu do konfiguracji cyfrowej dystrybucji dokumentów.

Dane techniczne

Numery katalogowe HP

Prdkoć

Obsługa V.34 przy maks. 33,6 kb/s

Rozdzielczoć faksu

Tryb standard: 200 x 100 dpi; tryb fine: 200 x 200 dpi; tryb superfine: 300 x 300 dpi

Funkcje

Raporty:
Interfejs:
Zaawansowane funkcje faksu:

Miniaturka pierwszej strony w raporcie z wysyłania faksu, wydruk listy
numerów szybkiego wybierania
Ikonka faksu i jednowierszowy wywietlacz na panelu sterowania
Przekierowywanie faksów, polling, przełcznik konfiguracji midzy faksem sieci lokalnej
i analogowym (z oprogramowaniem do konfiguracji cyfrowej dystrybucji dokumentów)

Q3701A

Faks analogowy HP MFP
Analog Fax Accessory 300,
przewodnik uytkownika, kabel
telefoniczny, etykieta telekomunikacyjna
Zgodne urzdzenia wielofunkcyjne
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HP LaserJet 4345mfp
HP LaserJet 4345x mfp

Szybkie wybieranie

Do 100 list numerów szybkiego wybierania, do 100 numerów na kadej

Q3943A

Pamić faksu*

Do 50 000 stron A4 (w zalenoci od iloci wolnego miejsca na twardym dysku)
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HP LaserJet 4345xs mfp

Rodzaj kompresji

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

Zgodnoć sprztowa

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

Zabezpieczenia

Rczne lub wczeniej zaprogramowane zabezpieczenie pamici

Wymiary

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

Masa

201 g

Obsługiwane kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Izrael, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wgry, Wielka Brytania, Włochy

Gwarancja

Roczna gwarancja, tylko czci

*Wykorzystuje twardy dysk urzdzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet o pojemnoci 20 GB.
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HP LaserJet 9050mfp

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

