Acessório de Fax Analógico MFP
HP LaserJet 300

Adicione a funcionalidade de fax analógico ao MFP HP LaserJet
para enviar e receber documentos com facilidade.

Capacidade de fax optimizada

Acessório de Fax Analógico
MFP HP LaserJet 300

HP LaserJet
4345mfp series

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

• Valorize o seu MFP. Esta placa de fax interna simples de instalar aumenta a funcionalidade do MFP e, por conseguinte, a
produtividade dos grupos de trabalho. Maximize o seu investimento e simplifique a actividade do escritório, transformando
o HP Color LaserJet 9500mfp a cores, HP LaserJet 9040/9050mfp ou HP LaserJet 4345mfp no único local de paragem para
mais das suas tarefas diárias, com a capacidade de fax analógico1.
• Simplifique as suas comunicações. O V.34 de elevado desempenho (até 33,6 kbps) garante uma transmissão rápida,
quer de envio quer de recepção, o que significa que não perde tempo no fax.
• Poupe dinheiro e largura de banda, através da compressão JBIG. Ao comprimir a quantidade de informação que transmite
pela linha, reduz os tempos de chamada e poupa ainda mais. O acessório vem equipado com compressão JBIG de série
(ao contrário da maior parte dos acessórios de fax), para que instale e comece a poupar imediatamente.
• Mantenha-se em contacto. O acessório inclui reencaminhamento de fax, o que lhe permite receber faxes importantes onde quer que
esteja. Basta apenas reencaminhar faxes para outro número enquanto viaja, para nunca perder um fax importante para a empresa.
• Reúna informações através do MFP. Com o polling de faxes, pode facilmente obter dados espalhados noutros locais. Solicite
informações armazenadas noutra máquina para receber automaticamente um fax com as informações desejadas. O polling de faxes
é precisamente o que precisa para reunir documentos frequentemente utilizados, tais como formulários de relatórios ou panfletos.
Funcionamento simples
• Gira o fax a partir de um painel de controlo. Descobrirá imediatamente o acessível ícone de fax no painel de controlo
do dispositivo e, depois de começar, o estado de uma linha fornece informações úteis no mesmo painel. Isto assegura
a transmissão de faxes de forma rápida e simples para qualquer utilizador.
• Fax LAN ou analógico. Um simples interruptor de configuração executa a alternância entre transmissão de faxes LAN e analógicos2.
Usufrua de integração total em ambiente LAN ou analógico sem ter que reinstalar ou reconfigurar o acessório de fax.
• Organize todas as transmissões de faxes. Nós mantemos os arquivos à disposição: com uma miniatura na primeira página
do relatório da chamada de fax, é simples manter um registo dos faxes. Guarde informações importantes acerca dos faxes,
incluindo o que foi transmitido por fax, quando e para onde foram enviadas as informações. O acessório também lhe permite
imprimir a lista de marcações rápidas, para que possa ver num relance todos os números de fax guardados, evitando ter que
procurar um número que não é utilizado há muito.
Transmissão de faxes segura
• Proteja informações importantes. Active a transmissão de faxes segura no dispositivo, com bloqueio manual e programado na
memória. Este conveniente recurso mantém confidenciais as informações delicadas, assegurando que os documentos transmitidos
por fax sejam impressos apenas por pessoas autorizadas. Pode utilizar o bloqueio manual para guardar faxes até que seja inserido
um determinado PIN para os desbloquear, ou tirar partido do bloqueio programado na memória para especificar os dias
e as horas que pretende para a impressão de faxes ou para a sua retenção no dispositivo.
• Adquira a fiabilidade HP LaserJet de renome na indústria. A fiabilidade da experiência HP fica ao seu dispor quando opta pelo
Acessório de Fax Analógico MFP HP LaserJet 300. Agora, o fax pode ser tão fiável como a impressora e com toda a fiabilidade
esperada da HP.

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores)
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O acessório é fornecido de série com o HP Color LaserJet 9500mfp (a cores), opcional no HP LaserJet 9040mfp e 9050mfp
e incluído nos três conjuntos HP LaserJet 4345mfp (consulte o verso sobre a disponibilidade geográfica).
Com software de configuração de transmissão digital (Digital Sending).

Especificações técnicas
Velocidade

Comporta V.34 a 33,6 kbps e inferior

Resolução de fax

De série: 200 x 100 ppp; fine: 200 x 200 ppp; superfine: 300 x 300 ppp

Características

Organização:
Interface:
Transmissão de faxes avançada:

Miniatura da primeira página no relatório da chamada de fax, lista de marcações
rápidas imprimível
Ícone do fax no painel de controlo, estado de uma linha no painel de controlo
Reencaminhamento de faxes, recepção em polling de faxes, interruptor de configuração
entre fax LAN e analógico [com software de configuração de transmissão digital
(Digital Sending)].

Informações para
encomendas
Q3701A
Acessório de Fax Analógico
MFP HP 300, manual, fio telefónico,
etiqueta de telecomunicações
MFP compatível
Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Marcações rápidas

Até 100 listas de marcações rápidas com até 100 números cada

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Memória do fax*

Até 50 000 A4 (dependendo do armazenamento livre no disco rígido)

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Tipo de compressão

JBIG, MMR, MR e MH

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Compatibilidade de hardware

HP LaserJet 4345mfp series, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp (a cores)

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

Segurança

Bloqueio manual ou programado na memória

Dimensões

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

Peso

201 g

Países comportados

África do Sul, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França,
Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Marrocos, Noruega, Holanda,
Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República da Eslováquia, Roménia, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia

Garantia

Um ano, só para peças

Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp
(a cores)

* Utiliza o disco rígido de 20 GB do MFP HP LaserJet.

http://www.hp.pt

http://www.hp.com

Para obter mais informações, contacte a HP local ou um seu representante: África do Sul: 0800 118 883. Alemanha: 0180 532 6222 (EUR 0,12 por minuto). Arábia Saudita: 800 124 4646. Argélia: (0) 61 56 45 43.
Áustria: 0800 242 242. Barhain: 800 728. Bélgica: (078) 15 20 30 (EUR 0,0496 por minuto). Bulgária: (+359) 2960 1940. Cazaquistão: +7 (3272) 980 824. Croácia: (+385 1) 60 60 200. Dinamarca: +45 4812
1000. EAU: 8004910. Egipto: 532 5222. Eslováquia: +421-2-50222111. Eslovénia: +3861 2307 420. Espanha: (91) 634 88 00. Estónia: (+372) 6813 823. Finlândia: (+358) 0205 350. França: 0 826 800 400.
Grécia: (01) 678 96 00. Holanda: (020) 5476666. Hungria: (+36) 1 382-1111. Irlanda: + 353 1 61 58 200. Islândia: (354) 570 1000. Israel: (972) 9 830 4848. Itália: (02) 92121. Letónia: 800 80 12. Lituânia: 8
800 10000 ou +370 5 2103333. Luxemburgo: (+352) 263 160 34. Marrocos (Região Africana): +212 22 40 47 47. Médio Oriente: 00971 4 883 44 27. Noruega: 22 73 56 00. Polónia: infolinia 0-800 122 622.
Portugal: 808 206 001. Reino Unido: 08705 474747. República Checa: (00 420 2) 261 108 108 (Praga). Roménia: (+401) 205 3300. Rússia: +7 (095) 797 35 00. Sérvia e Montenegro: +381 11 201 99 00.
Suécia: (08) 444 20 00. Suíça: 0848 88 44 66. Tunísia: 71 891 222. Turquia: +90 (212) 444 71 71. Ucrânia: +380 44 490 61 20.
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