Adatlap

HP LaserJet Enterprise M606
sorozat
Használja ki a kiváló minőség és a rendkívüli sebesség nyújtotta előnyöket
Javíthatja üzleti eredményeit, és kiváló minőségben nyomtathat. Megbirkózhat a nagy volumenű
feladatokkal, és támogathatja a munkacsoportokat – minden üzleti folyamatban. A rendkívül gyors és
sokoldalú nyomtató könnyen kezelhető, bővíthető és környezetkímélő.
1

Még tovább növelheti a hatékonyságot.
● Az intuitív, 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyővel és a PIN kódos

nyomtatással villámgyorsan elvégezhetők a feladatok.

● Az automatikus kétoldalas nyomtatással és a sokoldalú, akár 3600 lapos papíradagoló

tálcákkal nagy volumenű feladatokat is elvégezhet.2

● Nagyobb hatékonyság. A papírkezelési kiegészítőkkel előrendszerezheti a feladatokat,

vagy különféle hordozókra nyomtathat.3

● A nagy kapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal hosszabb időn keresztül

nyomtathat megszakítás nélkül.4

Minden irodán belüli és kívüli feladatot elvégezhet.
● Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti az irodában a vezeték nélküli közvetlen

nyomtatást – mobileszközökről.5

● Egy NFC-kompatibilis mobileszközzel érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati

kapcsolat nélkül.6

● Többféle okostelefonról és táblagépről is könnyedén, külön beállítások és alkalmazások

használata nélkül nyomtathat.1

● Az Ethernet- és vezeték nélküli kapcsolat segítségével az irodából gyakorlatilag

bárhonnan egyszerűen nyomtathat.7

Fejlett képességeket és egyszerű felügyeletet biztosíthat.
● A kiegészítésekkel és frissítésekkel egyszerűen bővítheti a nyomtatót új technológiákkal

a csapata igényeinek megfelelően.

● Különféle beágyazott és opcionális biztonsági megoldásokkal biztosíthatja a tárolt és az

éppen átvitel alatt álló bizalmas adatok védelmét.8

● Könnyen, egyetlen központi helyszínről vezérelheti a nyomtatási környezetet a HP Web

Jetadmin megoldásnak köszönhetően.9

● Megfelelő és naprakész felhőalapú súgószolgáltatások járulnak hozzá a gyors

hibaelhárításhoz.10

Az alacsony energiafogyasztás révén nagyobb hatékonyságot és megtakarítást
érhet el.
● Energiát takaríthat meg. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia igény szerint
A színes érintőképernyő és az NFC/Wifi Direct szolgáltatás
csak az M606x modell esetében része az
alapfelszereltségnek.

kapcsolja be és ki a nyomtatót.11

● Takarékos erőforrás-használat. A nyomtató teljes energiafogyasztása alacsonyabb, mint

a hasonló termékosztályú készülékeké.12

● Csökkentheti ökológiai lábnyomát. A HP Planet Partners program keretében egyszerűen

és ingyenesen újrahasznosíthatja a patronokat.13

1119 Budapest, Petzvál József u. 44.
Telefon: +36(1) 381-0750
Mobil: +36(30) 415-3983
E-mail: info@hpworld.co.hu
www.hpworld.co.hu

Terméknézetek
A képen a HP LaserJet Enterprise M606x látható:
1. 10,9 cm (4,3") képátlójú színes, egyszerűen használható érintőképernyő,
amely felfelé dönthető a könnyebb használatért
2. 500 lapos kimeneti tartó
3. Felső fedél (a tonerkazetta hozzáférése)
4. 100 lapos 1. adagolótálca
5. 500 lapos 2. adagolótálca
6. 500 lapos 3. adagolótálca
7. Hardverintegrációs rekesz (HIP)
8. Könnyen hozzáférhető USB-port
9. Be-/kikapcsoló gomb
10. Kimeneti kiegészítő fedele
11. 512 MB memória alapkiépítésben (bővíthető 1,5 GB-ra) és egy 1,2
GHz-es processzor
12. Hozzáférést biztosító port opcionális Kensington típusú zárhoz
13. Helyi hálózati (LAN) Ethernet (RJ 45) hálózati port
14. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
15. USB-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához
16. Tápcsatlakozás
17. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás

A sorozat gyors áttekintése

Típus

HP LaserJet Enterprise M606dn

HP LaserJet Enterprise M606x

Termékszám

E6B72A

E6B73A

Nyomtatási sebesség (oldal/p), A4

62

62

Kezelőpanel

4 soros LCD kij.+billentyűzet

10,9 cm (4,3") képátlójú színes érintőképernyő

100 lapos többfunkciós tálca és 500 lapos 2. tálca

Igen

Igen

500 lapos 3. tálca

Opcionális

Igen

Akár három 1 x 500 lapos lapadagoló és 1500 lapos
nagykapacitású adagolótálca

Opcionális (összesen akár 6 tálca)

Opcionális (összesen akár 6 tálca)

Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték
nélküli közvetlen kapcsolattal

Opcionális

Igen

HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez

Opcionális

Opcionális

Automatikus duplex egység

Igen

Igen

Nagykapacitású tonerkazetták támogatása

Igen

Igen

ENERGY STAR és Blue Angel tanúsítvány

Igen

Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás
Kellékek

CF281A HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 500 oldal
CF281X HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 25 000 oldal
F2G77A HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet

Tartozékok

B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
F2G68A HP LaserJet 500 lapos adagolótálca és lapadagoló
F2G69A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék
F2G70A HP LaserJet nyomtatóállvány
F2G71A HP LaserJet 500 lapos lerakó
F2G72A HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó
F2G73A HP LaserJet 1500 lapos adagolótálca
F2G74A HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló
F2G75A HP LaserJet egyénihordozó-kazetta kiegészítő
F2G81A HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő
F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő
G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM

Csatlakoztatás

B5L28A HP belső USB-portok

Támogatás és szerviz

U8CJ8E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8CJ9E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8CK3E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8CK4E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8CM0PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8CM4PE HP 2 évvel a jótállás után is egy napon belüli LaserJet M606 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki adatok
Típus

HP LaserJet Enterprise M606dn

HP LaserJet Enterprise M606x

Termékszám

E6B72A

E6B73A

Nyomtatási sebesség5

Akár 62 o./perc fekete (A4); Akár 41 kép/perc kétoldalas (A4)

Első nyomat elkészülésének ideje6

Akár 7 mp alatt fekete (A4, kész)

Nyomtatási felbontás

Akár 1200 x 1200 dpi (fekete-fehér); HP ImageREt 3600 (legjobb üzemmód)

Nyomtatási technológia

Lézer

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm

Nyomtatónyelvek

HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7)

Havi terhelhetőség7, 8

Akár 275 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–20 000

Betűtípusok és betűtípuskészletek

HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró
szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső
szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el

SureSupply támogatott9

Igen

Processzorsebesség

1,2 GHz

Csatlakoztatás

Alapkiépítésben: Nagy sebességű USB 2.0-portok (gazdagép és eszköz); Beépített gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)

Hálózati használatra kész

Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)

memória

Alapkiépítésben: 512 MB; Maximum: 1,5 GB

Merevlemez

4 GB nem volatilis tároló, az ügyfél-/feladatadatok hardveres titkosítása (AES 128 vagy AES 256); Titkosított adatok biztonságos törlése – feladatadatok, biztonságos
törlés – lemez; Opcionális, 500 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez-meghajtó

Médiatípusok

Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni

Papírméret

Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálca: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálca, opcionális 500 lapos adagolótálca: 148 x 210–216 x 356 mm; Opcionális
egyénihordozó-kazetta: 102 x 148–170 x 282 mm
Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálca: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), üdvözlőlap (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); 2. tálca,
opcionális 500 lapos adagolótálca: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca: A4

Papírkezelés

Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz
Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó
Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolótálca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcahelyhez), opcionális 1500 lapos nagykapacitású
adagolótálca (akár 4 további tálca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális 75 lapos borítékadagoló

Típus

HP LaserJet Enterprise M606dn

HP LaserJet Enterprise M606x

Termékszám

E6B72A

E6B73A

Bemeneti kapacitás

1. tálca: Lap: 100; fólia: 50; boríték: 10
2. tálca: Lapok: 500
3. tálca: Lap: 500 (opcionális tálca 3+;) Lap: 1500 (opcionális nagykapacitású adagolótálca)
Maximum: Akár 3600

Kimeneti kapacitás

Alapkiépítésben: Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban), Legfeljebb 10 boríték, Akár 600
lap írásvetítő fóliák
Maximum: Akár 1100 lap (a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekesz: akár 100 lap / felső kimeneti tároló: akár 500 lap / opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális
gyűjtőegység, opcionális tűző-/gyűjtőegység: akár 500 lap)

Papír tömege

Többfunkciós 1. tálca: 60–200 g/m²; 2. tálca: opcionális 500 lapos adagolótálca, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca:
60–120 g/m²; Opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m²; Opcionális duplex egység: 60–120 g/m²

Alapvető csatlakozók

Nagy sebességű USB 2.0-portok (gazdagép és eszköz); Beépített gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)

Cserepatronok3

HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~10 500 oldal) CF281A, HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~25 000 oldal) CF281X

Támogatott hálózati protokollok

IPv4/IPv6: Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP,
IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Kompatibilis operációs rendszerek10

A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis OS-ek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64
bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites kiadása), a Windows Vista összes (32 bites) kiadása (Home Basic, Premium,
Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása
(kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites kiadása), a Windows
Vista összes (32 és 64 bites) kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS-ek (a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban elérhető HP
nyomtató-illesztőprogramok): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): iOS,
Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17),
Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb OS-ek: UNIX

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a
Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal
Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és
64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium,
Professional stb.); Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3,
13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb
OS-ek: UNIX; CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; OS-kompatibilis
hardver (az OS-hardverkövetelményeket lásd a http://www.microsoft.com webhelyen)
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis
hardver (az OS-hardverkövetelményeket lásd a http://www.apple.com webhelyen)

Mellékelt szoftverek

Windows OS: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékregisztrációs segéd, HP Web Services
Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési
helyére LaserJet szoftverek esetében), Beolvasás mappába és Beolvasás e-mailbe beállítása

Biztonságkezelés

Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat:
IPSec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS),
SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabványnak megfelelő Microsoft
titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása,
hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: kompatibilis a HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központtal

Nyomtató kezelése

Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási
adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac)

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

Legalább: 425 x 537 x 399 mm
Maximum: 425 x 840 x 574 mm

Legalább: 425 x 537 x 521 mm
Maximum: 425 x 840 x 695 mm

Csomag mérete (sz x h x m)

589 x 499 x 627 mm

589 x 499 x 750 mm

Nyomtató tömege1

25,9 kg

32,5 kg

Csomag súlya

29,3 kg

38,4 kg

Működési környezet

Hőmérséklet: 15–32ºC, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom

adattárolás

Hőmérséklet: -30–60ºC, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom

Hang4

Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 56 dB(A)

Áramellátás2

Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Fogyasztás: 870 watt (nyomtatás), 3,7 watt (alvó állapot)
Tápegység típusa: Beépített tápegység

Tanúsítványok

CISPR 22:2008 EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, EMC irányelv: 2004/108/EK,
CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint
ENERGY STAR® tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver

A doboz tartalma

HP LaserJet Enterprise M606dn nyomtató; Előre telepített HP fekete LaserJet
tonerkazetta; Előre telepített HP duplex egység; Üzembe helyezési útmutató,
támogatási szórólap; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on;
Tápkábel

Garancia

Egy éves helyszíni garancia

HP LaserJet Enterprise M606x nyomtató; Előre telepített HP fekete LaserJet
tonerkazetta; Előre telepített HP duplex egység; Üzembe helyezési útmutató,
támogatási szórólap; a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on;
Tápkábel

Lábjegyzetek
1Helyi

nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és
a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra a webre csatlakozó HP nyomtatókhoz. Alkalmazásra vagy
szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobileszközökön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel
kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges.; 2A 3600 lapos
bementi kapacitás biztosítása érdekében további kiegészítőket kell megvásárolni.; 3Az opcionális papírkezelési kiegészítők külön vásárolhatók meg.; 4Az opcionális, nagy kapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazetták
külön vásárolhatók meg.; 5A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M606x készülékeken része az alapfelszereltségnek. Nyomtatás előtt a mobileszközt közvetlenül a vezeték nélküli
közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózatához kell csatlakoztatni. A mobileszköztől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A
vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Az
érintéssel indítható nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M606x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A mobileszköznek támogatnia kell az NFC-kompatibilis nyomtatást. További információ:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7A vezeték nélküli internetes kapcsolathoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges az M606dn készülékhez. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és
a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek.; 8Egyes megoldások külön tölthetők le vagy vásárolhatók meg. További információk:
http://www.hp.com/go/printingsolutions. A titkosított merevlemez-meghajtó (HDD) külön vásárolható meg.; 9Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióihoz érhető el. A HP Web
Jetadmin ingyenesen letölthető a http://www.hp.com/go/webjetadmin webhelyről.; 10Az online súgót engedélyezni kell a nyomtatón vagy többfunkciós nyomtatón. A mobileszköznek internetkapcsolatra van szüksége
az online szolgáltatások eléréséhez.; 11A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően változnak.; 12Az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC)
módszerét használó HP-tesztelés vagy az energystar.gov jelentése alapján, a versenytársnak számító egyfunkciós, fekete-fehér, 56–70 oldal/perc sebességgel nyomtató lézernyomtatókkal összevetve, 2014.
novemberi adatok szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.; 13A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában,
Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50 országban, területen és régióban érhető el. További információ: http://www.hp.com/recycle.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Tonerkazettákkal; 2A

tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; 3Hivatalos nyomtatási
kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 4A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információkért lásd: http://www.hp.com/support. Tesztelt konfiguráció: M604dn, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra,
percenként 50 oldalas átlagos sebességgel.; 5A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: http://www.hp.com/go/printerclaims. A
pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; 6A mérés az ISO/IEC 17629 alapján történt. További információk:
http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; 7A terhelhetőség az egy
hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet készülékekkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós
készülékek megfelelő arányú telepítését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; 8A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a
készülékre vonatkozó – a kellékek cseréjének időközén, az eszköz kibővített garanciaidőn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; 9A HP SureSupply megoldás jelzi a
nyomtatókazetta töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. Csak eredeti HP kellékanyagokkal együtt érhető el.
Internet-hozzáférés szükséges. További információk: http://www.hp.com/go/SureSupply.; 10Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb
verziókhoz érhető el. A korábbi Windows OS-ekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) OS az
RT OS-be beépített egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a http://www.hp.com oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek
nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP-szoftvert használnak.
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