Analógový fax HP LaserJet
MFP 300

Pridajte funkciu analógového faxu k svojej tlačiarni HP LaserJet MFP
a budete môc posiela a prijíma dokumenty jednoducho.

Optimalizovaná funkcia faxu

Analógový fax HP LaserJet
MFP 300

Rad HP LaserJet 4345mfp

• Zvýšte hodnotu vašej tlačiarne MFP. Táto interná faxová karta, ktorá sa ahko inštaluje, zlepšuje produktivitu pracovnej
skupiny zvýšením funkčnosti vašej tlačiarne MFP. Maximalizujte svoje investície a zjednodušte činnos v kancelárii tým,
že z HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp alebo HP LaserJet 4345mfp urobíte komplexné zariadenie
zabezpečujúce funkciou analógového faxu ešte viac vašich každodenných úloh1.
• Zjednodušte svoju komunikáciu. Vysoký výkon V.34 (až 33,6 kb/s) zaručuje rýchly prenos bez ohadu na to, či dokumenty
posielate alebo prijímate – čo znamená, že nemusíte stráca čas vyčkávaním pri faxe.
• Ušetrite peniaze a šírku pásma s kompresiou JBIG. Ke komprimujete množstvo informácií, ktoré posielate po linke,
skracujete čas hovoru a zvyšujete svoje úspory. Príslušenstvo sa dodáva s kompresiou JBIG ako štandardnou funkciou
(na rozdiel od mnohých faxových príslušenstiev), takže ho môžete inštalova a získa úspory okamžite.
• Ostate v kontakte. Príslušenstvo obsahuje funkciu presmerovania faxov, ktorá vám umožuje prijíma dôležité faxy, nech ste
kdekovek. Jednoducho presmerujte prichádzajúce faxy na iné faxové číslo, kým cestujete, a nezmeškáte nikdy fax dôležitý
pre vaše podnikanie.
• Funkcia „Prines“ na vašej tlačiarni MFP. Pomocou pollingu (faxové výzvy) môžete jednoducho získava dáta z iných miest. Vyžiadajte
si informácie uložené na inom zariadení, aby ste automaticky prijímali faxy s požadovanými informáciami. Polling (faxové výzvy)
sú práve to, čo potrebujete na efektívne zhromažovanie často používaných dokumentov, ako sú formuláre alebo letáky.
Bezproblémová prevádzka

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

• Riate svoj fax z jedného ovládacieho panela. Prístupnú ikonu faxu nájdete na ovládacom paneli zariadenia ihne – a ke
začnete, jednoriadková informácia o stave vám ponúkne užitočnú spätnú väzbu na tom istom paneli. To zabezpečí rýchle
a bezproblémové faxovanie pre akéhokovek používatea.
• LAN alebo analógový fax. Jeden jednoduchý konfiguračný spínač prepína medzi LAN a analógovým faxovaním2. Využite
bezproblémovú integráciu v rámci svojej siete LAN alebo analógového prostredia bez potreby opätovnej inštalácie alebo
konfigurácie faxového príslušenstva.
• Zorganizujte celé faxovanie. Myslíme aj na vašu archiváciu: s náhadom na prvej strane správy o faxovom prenose je
jednoduché sledova faxy. Uchovávajte si dôležité faxové informácie, vrátane toho, čo sa faxovalo, kedy a kde sa informácia
odoslala. Príslušenstvo vám tiež umožuje vytlači zoznam rýchlych volieb, takže všetky svoje uložené faxové čísla uvidíte
hne – a vyhnete sa hadaniu strateného čísla.
Bezpečné faxovanie
• Chráte dôležité informácie. Umožnite bezpečné faxovanie na svojom zariadení pomocou manuálneho a plánovaného zámku
na pamä. Táto pohodlná funkcia zachováva dôvernos citlivých informácií tým, že zabezpečí, že faxované dokumenty vytlačia
len oprávnení pracovníci. Môžete používa manuálny zámok na uchovávanie faxových úloh, kým sa nezadá určitý kód PIN na
ich uvonenie, alebo používa plánovaný zámok pamäte určujúci de a čas, kedy chcete faxy vytlači alebo ponecha ich v zariadení.
• Získajte overenú spoahlivos HP LaserJet. Spoahlivos HP je vám k službám, ke si zvolíte analógový fax HP LaserJet MFP
300. Teraz môže by vaše faxové zariadenie rovnako spoahlivé ako vaša tlačiare – so spoahlivosou, ktorú od HP očakávate.

HP Color LaserJet 9500mfp
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Príslu‰enstvo je v ‰tandardnej v˘bave pri modeli HP Color LaserJet 9500mfp, voliteºné pri modeli HP LaserJet 9040mfp
a 9050mf je súãasÈou troch balíkov HP LaserJet 4345mfp (pozrite druhú stranu ohºadom dostupnosti vo va‰ej krajine).
S konfiguraãn˘m softvérom digitálneho odosielania.

Technické špecifikácie

Informácie o
objednávaní

Rýchlos

Podporuje V.34 pri rýchlosti 33,6 kb/s a menej

Rozlíšenie faxu

Štandardné: 200 x 100 dpi; presné: 200 x 200 dpi; vemi presné: 300 x 300 dpi

Vlastnosti

Organizácia:
Náhad na prvej strane správy o faxovom prenose, zoznam rýchlych volieb, ktorý možno vytlači
Rozhranie:
Ikona faxu na ovládacom paneli, jednoriadková informácia o stave na ovládacom paneli
Zdokonalené faxovanie: Presmerovanie faxov, prijímanie faxových výziev, konfiguračný spínač medzi LAN a analógovým
faxom (s konfiguračným softvérom digitálneho odosielania)

Rýchla voba

Až 100 zoznamov rýchlych volieb, každý až so 100 číslami

Pamä faxu*

Až 50 000 A4 (závisí od voného priestoru na pevnej jednotke)

Q3943A

HP LaserJet 4345x mfp

Typ kompresie

JBIG, MMR, MR a MH

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Hardvérová kompatibilita

Tlačiarne radu HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Zabezpečenie

Manuálny alebo plánovaný zámok pamäte

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

Rozmery

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

Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

Hmotnost'

201 g

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

Podporované krajiny

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael,
Juhoafrická republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maarsko, Maroko, Nemecko, Nórsko, Posko, Portugalsko,
Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veká Británia

Záruka

Jeden rok, len diely

*Využíva pevný disk 20 GB v HP LaserJet MFP.
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Q3701A

Analógový fax HP MFP 300,
manuál, telefónny kábel,
telekomunikačný kábel

Q3942A

HP LaserJet 4345mfp

Kompatibilné MFP

