
Údajový list

Tlačiareň HP PageWide Pro
452dw
Značná hodnota. Fenomenálna rýchlosť.

Výnimočná hodnota a rýchlosť – HP
PageWide Pro poskytuje nízke celkové
náklady na vlastníctvo a fenomenálne
rýchlosti vo svojej triede.1,2 Získajte
farby profesionálnej kvality, ako aj
bezpečnostné funkcie a energetickú
účinnosť.3,4

Tlačiareň podporujúca dynamické
zabezpečenie. Určené len na používanie s
kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je
možné, že kazety používajúce čip inej značky
ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes
fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Profesionálne farby, nízke celkové náklady
● Očakávané výsledky a trvalá hodnota – pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo.2

● Tlačte farby v profesionálnej kvalite na rôzne papiere – ideálne riešenie pre kancelárie.

● Tlačte viac strán a vymieňajte kazety menej často vďaka originálnym kazetám HP
PageWide s vysokou výťažnosťou.5

● Minimalizujte čas a prostriedky na plánovanú údržbu vďaka efektívnejšej technológii HP
PageWide.6

Naše najrýchlejšia tlačiareň vo svojej triede1

● Čakajte menej a zvládnite viac úloh vďaka naším najvyšším rýchlostiam v danej triede – až
55 farebných aj čiernobielych strán za minútu.1

● Vezmite výtlačky a pokračujte – bez čakania. Toto zariadenie sa prebudí a spustí tlač
vysokou rýchlosťou.7

● Tlačte priamo z mobilného zariadenia na tlačiarni s funkciou Wi-Fi Direct® aj bez prístupu k
firemnej sieti.8

Osvedčená technológia. Vynikajúca energetická účinnosť.4

● Minimalizujte výpadky vďaka technológii HP PageWide poskytujúcej spoľahlivý výkon,
ktorý firmy potrebujú.

● Šetrite s technológiou HP PageWide navrhnutou tak, aby bola spotreba energie výrazne
nižšia.4

● Získajte farebné dokumenty v profesionálnej kvalite a očakávaný výkon s originálnymi
kazetami HP PageWide.

Naše najlepšie funkcie zabezpečenia3 a správy v danej triede
● Chráňte svoje investície a rozširujte možnosti súčasne s rastom svojich potrieb
prostredníctvom portfólia riešení.9

● Zabezpečte svoju tlačiareň od spustenia až po vypnutie so zabezpečeným spúšťaním a
zabezpečeným overovaním integrity kódu.
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Príslušenstvo, spotrebnýmateriál a podpora
Príslušenstvo D3Q23A Zásobník papiera na 500 listov HP PageWide Pro

P0V04A Zásobník papiera a stojan HP PageWide Pro 2x500-sheet

Doplnky L0S07AE Originálna čierna kazeta HP 973X PageWide s vysokou výťažnosťou asi 10000 strán

F6T81AE Originálna azúrová kazeta HP 973X PageWide s vysokou výťažnosťou asi 7000 strán
F6T82AE Originálna purpurová kazeta HP 973X PageWide s vysokou výťažnosťou asi 7000 strán
F6T83AE Originálna žltá kazeta HP 973X PageWide s vysokou výťažnosťou asi 7000 strán

Servis a podpora U8ZZ2E HP – 3-ročná podpora hardvéru tlačiarne PageWide Pro X452/X552 v nasledujúci pracovný deň
U8ZZ3E HP – 4-ročná podpora hardvéru tlačiarne PageWide Pro X452/X552 v nasledujúci pracovný deň
U8ZZ4E HP – 5-ročná podpora hardvéru tlačiarne PageWide Pro X452/X552 v nasledujúci pracovný deň
U9AA9PE HP – 1-ročná pozáručná podpora hardvéru tlačiarne PageWide Pro X452/X552 v nasledujúci pracovný deň
U9AB0PE HP – 2-ročná pozáručná podpora hardvéru tlačiarne PageWide Pro X452/X552 v nasledujúci pracovný deň
U9AA3E HP – 3-ročný servis tlačiarne PageWide Pro X452/X552 na mieste s výmenou
U9AA4E HP – 4-ročný servis tlačiarne PageWide Pro X452/X552 na mieste s výmenou v nasledujúci deň
U9AA5E HP – 5-ročný servis tlačiarne PageWide Pro X452/X552 na mieste s výmenou v nasledujúci pracovný deň
U9AB3PE HP – 1-ročný pozáručný servis tlačiarne PageWide Pro X452/X552 na mieste s výmenou v nasledujúci pracovný deň

Technické špecifikácie

Model Tlačiareň HP PageWide Pro 452dw

Číslo produktu D3Q16B

Funkcie Tlač

Ovládací panel Čiernobiely grafický displej (MGD) s uhlopriečkou 5,08 cm (2,0")

Tlač
Technológia tlače Technológia HP PageWide s pigmentovými atramentmi

Rýchlosť tlače Čiernobiele: Až 40 str./min.; Farebne (A4, ISO): Až 40 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 21 obr./min.; Farebne (A4, obojstranne): Až 21
obr./min.; Čiernobielo, (kancelárska kvalita): Až 55 str./min.; Farebne (kancelárska kvalita): Až 55 str./min.

Výstup prvej strany Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 6,5 s; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 7 sekúnd

Rozlíšenie tlače Čiernobielo (najvyššia kvalita): Optimalizované rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi zo vstupného rozlíšenia 600 x 600 dpi (pri tlači na bližšie neurčený
obyčajný papier, matný prezentačný papier HP Premium pre atramentové tlačiarne a matný brožúrový papier HP pre atramentové tlačiarne); Farebne
(najvyššia kvalita): Optimalizované rozlíšenie až 2400 x 1200 dpi zo vstupného rozlíšenia 600 x 600 dpi (pri tlači na fotopapiere HP Advanced)

Mesačná zaťažiteľnosť1 Až 50 000 strán (A4); Odporúčanýmesačný objem strán2: 750 až 4 500

Funkcie inteligentného softvéru
tlačiarne

HP ePrint; Mobilné aplikácie HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Ukážka pred tlačou; Automatická obojstranná tlač; Tlač viacerých
strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16); Zoradenie; Tlač brožúr; Titulné strany; Výber zásobníka; Zmena mierky; Orientácia na výšku/na šírku; Vysoká kvalita
len v odtieňoch sivej a pri použití čierneho atramentu; Režimy tlače: Všeobecná kancelárska, Profesionálna, Prezentácia, S maximálnym rozlíšením dpi;
Skratky na ovládacom paneli

Štandardné tlačové jazyky HP PCLXL (PCL6), PCL5, natívne PDF, emulácia HP Postscript úrovne 3

Oblasť tlače Tlačové okraje: Horný: 4,2 mm, Dolný: 4,2 mm, Ľavý: 4,2 mm, Pravý: 4,2 mm;Maximálna oblasť tlače: 201,6 x 347,1 mm

Bezokrajová tlač Nie

Počet tlačových kaziet 4 (čierna, azúrová, purpurová, žltá)

Kompatibilita pamäťových kariet Žiadne

Duplexná tlač Automatická (štandardne)

Rýchlosť procesora 1,2 GHz

Konektivita
Štandardné 1x vysokorýchlostné hostiteľské USB 2.0; 1x vysokorýchlostné zariadenie USB 2.0; 1x ethernetová sieťová karta 10/100 Base-TX; Klient 802.11 b/g/n;

Prístupový bod 802.11 b/g

Voliteľné Podpora nasledujúcich externých serverov Jetdirect; Iba tlač: Externý tlačový server HP Jetdirect en1700 (J7988G), externý tlačový server HP Jetdirect
en3700 Fast Ethernet pre sieťové periférne zariadenia s vysokorýchlostným rozhraním USB 2.0 a 3.0 (J7942G), externý tlačový server HP Jetdirect
ew2400 s bezdrôtovým pripojením 802.11b/g a pripojením Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Ďalšie podporované príslušenstvo: Základne Apple AirPort Express a Apple AirPort Extreme, zariadenie Apple
Airport TimeCapsule; Bezdrôtová priama tlač

Bezdrôtová Áno, vstavané Wi-Fi 802.11b/g/n

Možnosť mobilnej tlače HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Bezdrôtová priama tlač; Google Cloud Print 2.0; Mobilné aplikácie

Podporované sieťové protokoly Podporované konfigurácie sieťových protokolov (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; Klient SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (automatická adresa IP);
NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Vlastný priamy port/port 9100; Preklad názvov DNS; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Zisťovanie webových služieb; Tlač
cez webové služby; Možnosti protokolu DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Zabudovaný sieťový
webový server chránený heslom; Zapnutie/vypnutie sieťových portov a funkcií zariadení; Overovanie 802.1x v káblovej sieti; Overovanie 802.1x v
bezdrôtovej sieti (EAP-TLS s PEAP)
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Model Tlačiareň HP PageWide Pro 452dw

Číslo produktu D3Q16B

Sieťové funkcie Áno, cez vstavané rozhranie Ethernet, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n

Pamäť Štandardné: 512 MB;Maximum : 512 MB

Manipulácia s papierom
Počet zásobníkov papiera Štandardné: 2;Maximum: Až 3

Typy médií Obyčajný papier (ľahký, stredný, stredne ťažký, ťažký, veľmi ťažký, perforovaný, recyklovaný, kancelársky, iný obyčajný papier pre atramentové
tlačiarne), fotografický papier (lesklý, mierne lesklý, saténový, matný, iný fotopapier pre atramentové tlačiarne), obálky, štítky, vizitky, špeciálny papier
(lesklá brožúra, matná brožúra, trikrát preložená brožúra, Hagaki, pohľadnice, iný špeciálny papier pre atramentové tlačiarne)

Veľkosť médií Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 210 až 216 x 297 mm; Voliteľný zásobník 3 na 500 listov
papiera: 102 x 210 mm až 216 x 356 mm
Podporované (metrické): Zásobník 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), obálky (DL,
B5, C5); Zásobník 3: A4, A5, B5 (JIS)

Manipulácia s médiami Štandardný vstup: Vstupný zásobník na 500 listov, viacúčelový zásobník na 50 listov
Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 300 listov lícnou stranou dolu
Voliteľný vstup: Voliteľný zásobník na 500 hárkov, zásobník papiera na 2 x 500 hárkov

Hmotnosť médií3 Zásobník 1: 60 až 120 g/m² (obyčajný papier), 125 až 300 g/m² (fotografický papier), 75 až 90 g/m² (obálka), 120 až 180 g/m² (brožúra), 163 až 200
g/m² (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m² (obyčajný papier), 125 až 250 g/m² (fotografický papier), 75 až 90 g/m² (obálka), 120 až 180 g/m² (brožúra),
163 až 200 g/m² (karta); Zásobník 3: 60 až 120 g/m² (obyčajný papier), 125 až 250 g/m² (fotografický papier), 120 až 180 g/m² (brožúra), 163 až 200
g/m² (karta)

Vstupná kapacita Štandardné: Až 500 hárkov
Maximum: Až 1 550 hárkov

Výstupná kapacita Štandardné: Až 300 hárkov
Obálky: Až 35 obálok
menovky: Až 100 listov
Karty: Až 100 vizitiek
Maximum: Až 300 hárkov

Zahrnutý softvér Inštalátor Windows a samostatný ovládač PCL 6; Inštalátor Mac a ovládač PS; Aktualizácia HP; Štúdia účasti HP; Panel nástrojov Bing; Inteligentná tlač
HP

Správa tlačiarne HP Web Jetadmin; Zabudovaný webový server; Súprava zdrojov správcu tlačiarne HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
(voliteľné)

Rozmery a hmotnosť

Rozmery tlačiarne (Š x H x V) Minimálne: 530 x 407 x 378,9 mm;Maximum: 802 x 693 x 378,9 mm

Rozmery balenia (Š x H x V) 600 x 495 x 477 mm

Hmotnosť tlačiarne4 16,38 kg

Hmotnosť balíka 20,15 kg

Prevádzkové prostredie Teplota: 15 až 30ºC; Vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Ukladacie zariadenia Teplota: -40 až 60ºC Vlhkosť: od 5 do 90% relatívnej vlhkosti

Akustika Emisie akustického výkonu: 6,9 B(A);

Napájanie Požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Spotreba: 100 W (maximálne), 70 W priemerne (tlač), 9,5 W
(pohotovostný režim), 4,5 W (režim spánku), 0,2 W (manuálne vypnutie); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,826 kWh/týždeň; Typ
napájania: Vstavaný zdroj napájania

Certifikáty CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (trieda B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008,
smernica EMC 2004/108/ES s označením CE (Európa)
EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

Kompatibilné operačné systémy Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)

Minimálne požiadavky na
systém

Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitová alebo 64-bitová verzia, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na
internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: len 32-bitová verzia, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo
pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer 8;
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Vyžaduje sa pripojenie na
internet; USB

Krajina pôvodu Vyrobené v Číne

Obsah balenia Tlačiareň HP PageWide Pro 452dw; Čierna nastavovacia kazeta HP 913 PageWide (~3 000 strán); Azúrová nastavovacia kazeta HP 913 PageWide,
purpurová nastavovacia kazeta HP 913 PageWide, žltá nastavovacia kazeta HP 913 PageWide: kombinovaná výťažnosť (~1 500 strán); Napájací kábel;
Inštalačná príručka; Disky CD-ROM (softvér, ovládače pre systémy Windows a Mac a príručka používateľa)

Záruka Jednoročná záruka na opravu u zákazníka, servis a podpora; Jednoročná technická podpora cez telefón, chat a e-mail
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Poznámky
1 Porovnanie vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií najrýchlejšieho dostupného režimu farebnej tlače na všetkých firemných farebných tlačiarňach HP v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarňach
HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou iných produktov HP PageWide. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú založené na všeobecnom kancelárskom režime a nezahŕňajú prvú stranu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.
2 Porovnanie celkových nákladov na vlastníctvo vychádza z tlače 90 000 strán, výrobcami publikovaných špecifikácií výťažnosti strán a spotreby energie, výrobcami odporúčaných maloobchodných cien hardvéru a
spotrebného materiálu HP, nákladov na stranu na základe výťažnosti podľa normy ISO pri nepretržitej tlači v predvolenom režime použitím kaziet s najvyššou dostupnou kapacitou a spotrebného materiálu s dlhou
životnosťou na všetkých firemných farebných tlačiarňach HP v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarňach HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Skutočné ceny sa môžu líšiť. Ďalšie
informácie nájdete na stránkach hp.com/go/pagewidebusiness a hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Vyhlásenie o najlepšom zabezpečení a správe zariadení v danej triede vychádza z informácií o vstavaných funkciách všetkých firemných farebných farebných tlačiarní HP v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných
tlačiarní HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.
4 Informácie o spotrebe energie vychádzajú z údajov spoločnosti TEC uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej efektivity firemných tlačiarní HP rovnakej triedy v cene od 300
do 800 EUR a multifunkčných tlačiarní HP rovnakej triedy v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.
5 Originálne kazety HP 970X PageWide s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou tlačiarne pri nákupe; kupujú sa samostatne. Porovnanie originálnych kaziet HP 970 PageWide s vysokou výťažnosťou a originálnych kaziet
HP 970 PageWide podľa normy ISO 24711. Kazety s vysokou výťažnosťou sú kompatibilné len s multifunkčnými zariadeniami a tlačiarňami HP PageWide Pro radov 400 a 500. Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Informácie o menej častej plánovanej údržbe vychádzajú z tlače 150 000 strán a publikovaných informácií o farebných laserových tlačiarňach HP rovnakej triedy v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarňach
HP rovnakej triedy v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.
7 Porovnanie vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií rýchlosti výstupu prvej strany z pohotovostného režimu a režimu spánku na všetkých firemných farebných tlačiarňach HP v cene od 300 do 800 EUR a
multifunkčných tlačiarňach HP v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou iných produktov HP PageWide. Skutočné výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewidebusiness.
8 Mobilné zariadenie musí byť pred tlačou pripojené priamo k signálu podporovaného multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne s funkciou Wi-Fi Direct®. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj
aplikácia alebo ovládač. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting.
9 Ďalšie riešenia pracovných postupov sú k dispozícii prostredníctvom softvéru HP a partnerského programu tretej strany. Podrobnosti o riešeniach nájdete na stránke hp.com/go/gsc.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Zaťažiteľnosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a
umožňuje vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.
2 V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a
životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.
3 Možno používať všetky médiá HP, ktoré sú v príručke kompatibilných spotrebných materiálov pre tlačiareň HP PageWide uvedené ako kompatibilné s tlačiarňou, a to bez ohľadu na ich gramáž.
4 S nainštalovaným atramentom a bez médií v zásobníkoch.

http://www.hp.com/sk/

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými
zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente
nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA6-3267SKE, január 2018
AD
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