HP LaserJet MFP tillbehör för
analog fax 300

Lägg till funktionen för analog faxning till din HP LaserJet MFP
för att enkelt kunna skicka och ta emot dokument.

Optimerad faxfunktion

HP LaserJet MFP tillbehör
för analog fax 300

HP LaserJet 4345mfp-serien

• Gör din MFP ännu mer värdefull. Med det här lättinstallerade interna faxkortet kan du förbättra arbetsgruppens
produktivitet genom att öka MFP:ns funktioner. Maximera din investering och underlätta kontorsaktiviteterna genom
att göra din HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp eller HP LaserJet 4345mfp till en naturlig plats
för ännu fler av dina vardagsuppgifter med analog faxfunktion.1
• Effektivisera din kommunikation. Ett V.34-modem med höga prestanda (upp till 33,6 kbit/s) garanterar snabb överföring
både när du skickar och tar emot – vilket innebär att du slipper att slösa tid vid faxen.
• Spara pengar och bandbredd med JBIG-komprimering. När du komprimerar informationsmängden du skickar förkortar
du uppringningstiderna och ökar kostnadsbesparingarna. Tillbehöret är utrustat med JBIG-komprimering som standardfunktion
(till skillnad från de flesta andra faxtillbehör), så du kan installera det och börja spara pengar med detsamma.
• Håll kontakten. Tillbehöret omfattar vidaresändning av fax, så att du kan ta emot viktiga fax oavsett var du befinner dig.
Dirigera helt enkelt inkommande fax till ett annat faxnummer när du är på resande fot, så missar du aldrig ett viktigt affärsfax.
• "Gå och hämta" med din MFP. Med faxhämtning kan du enkelt hämta data som finns på andra ställen. Begär att få information som
är lagrad på en annan enhet, så får du automatiskt ett fax med den önskade informationen. Faxhämtning är precis vad du behöver
för att du på ett effektivt sätt ska kunna samla ihop dokument som du använder ofta, till exempel rapportformulär eller broschyrer.
Smidig drift
• Hantera faxen via en kontrollpanel. Du hittar direkt den tillgängliga faxikonen på enhetens kontrollpanel – och när du väl har
börjat får du användbar hjälp via statusraden på samma panel. På så sätt kan alla användare faxa snabbt och utan bekymmer.
• LAN-fax eller analog fax. Växla enkelt mellan konfiguration för LAN-faxning och analog faxning.2 Utnyttja direkt integrering
i din LAN-miljö eller analoga miljö, utan att du behöver ominstallera eller omkonfigurera faxtillbehöret.
• Organisera all din faxning. Vi har tänkt på dina arkiveringsbehov: med en miniatyr på första sidan av faxsamtalsrapporten
är det enkelt att hålla reda på alla fax. Spara viktig faxinformation, inklusive det som faxades och när och vart informationen
skickades. Med tillbehöret kan du också skriva ut listan över kortnummer, så att du direkt kan se alla sparade faxnummer –
på så sätt slipper du leta efter undanstoppade nummer.

HP LaserJet
9040mfp/9050mfp

Säker faxning
• Skydda viktig information. Aktivera säker faxning på enheten med hjälp av det manuella eller schemalagda minneslåset.
Det är en bekväm funktion som innebär att känslig information förblir hemlig, genom att se till att faxade dokument bara skrivs
ut av behörig personal. Du kan använda det manuella låset om du vill spara faxjobb som bara kan öppnas med en viss PIN-kod,
eller utnyttja det schemalagda minneslåset om du vill ange vissa dagar och tidpunkter när du vill att fax ska skrivas ut eller
ligga kvar på enheten.
• Få tillförlitligheten hos HP LaserJet – välkänd i hela branschen. Pålitlig erfarenhet från HP står till ditt förfogande
när du väljer HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 300. Nu kan din fax bli lika pålitlig som din skrivare – med
all den tillförlitlighet som du förväntar dig av HP.

HP Color LaserJet 9500mfp
Tillbehöret finns som standard med HP Color LaserJet 9500mfp, som tillval till HP LaserJet 9040mfp och 9050mfp,
och ingår i tre HP LaserJet 4345mfp-paket (se nästa sida för tillgänglighet i olika länder).
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Med konfigurationsprogramvara för digital sändning.
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Tekniska specifikationer

Beställningsinformation

Hastighet

Stöd för V.34 med 33,6 kbit/s och lägre

Faxupplösning

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

Funktioner

Organisation:
Gränssnitt:
Avancerad faxning:

Miniatyr på första sidan faxsamtalsrapporten, utskrivbar kortnummerlista
Faxikon på kontrollpanelen, en statusrad på kontrollpanelen
Vidaresändning av fax, faxhämtning, konfigurationsväxling mellan LAN-fax och analog fax
(med konfigurationsprogramvara för digital sändning)

Q3701A

HP MFP tillbehör för analog
fax 300, bruksanvisning,
telefonkabel, telekometikett

Kompatibla multifunktionsenheter
Q3942A

HP LaserJet 4345mfp
HP LaserJet 4345x mfp

Kortnummer

Upp till 100 kortnummerlistor med upp till 100 nummer vardera

Q3943A

Faxminne*

Upp till 50 000 A4-ark (beroende på hur mycket ledigt utrymme det finns på hårddisken)

Q3944A

HP LaserJet 4345xs mfp

Komprimeringstyp

JBIG, MMR, MR och MH

Q3945A

HP LaserJet 4345xm mfp

Hårdvarukompatibilitet

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

Q3726A

HP LaserJet 9040mfp

Säkerhet

Manuellt eller schemalagt minneslås

Mått

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

Vikt

201 g

Stöd finns för följande länder:

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

Garanti

Ett år, endast delar

*Använder hårddisken på 20 GB i HP LaserJet MFP.
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Q3728A

HP LaserJet 9050mfp

C8549A

HP Color LaserJet 9500mfp

