
Φύλλο δεδομένων

HP Color LaserJet Pro MFP
M377dw
Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ακλόνητη ασφάλεια.

Εκτυπώστε, αντιγράψτε και σαρώστε
με αυτόν τον εύχρηστο έγχρωμο MFP,
τον μικρότερο στην κατηγορία του1,
που προσφέρει εκτύπωση διπλής
όψης και ασύρματη συνδεσιμότητα,
και σας βοηθάει να ολοκληρώνετε τις
εργασίες σας γρήγορα. Τα αυθεντικά
δοχεία γραφίτη HP με JetIntelligence
παράγουν περισσότερες σελίδες.2

Επισημάνσεις
● 24 ασπρόμαυρες/24 έγχρωμες σελ./λ.

● Εκτύπωση πρώτης έγχρωμης σελίδας από τη
λειτουργία αδράνειας/αυτόματης
απενεργοποίησης σε 11,4 δευτ.

● Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης έως 19 εικ./λ.

● ADF 50 φύλλων

● Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP για
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

● Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm με
υποστήριξη κινήσεων και εφαρμογές

● Σάρωση σε email, φάκελο, cloud, USB

● LDAP, ιδιωτική εκτύπωση, εκτύπωση με PIN

● HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct,
πιστοποίηση Mopria, εφαρμογές για φορητές
συσκευές

Κάντε περισσότερα, γρηγορότερα, και προστατεύστε τα δεδομένα σας
● Σαρώστε εύκολα αρχεία απευθείας σε email, USB, φακέλους δικτύου και cloud, με τις

προφορτωμένες επαγγελματικές εφαρμογές.3

● Τα έγγραφά σας έτοιμα στη στιγμή. Αυτός ο MFP εκτυπώνει την πρώτη σελίδα και έγγραφα διπλής
όψης ταχύτερα από τον ανταγωνισμό.4

● Χρησιμοποιήστε την εκτύπωση μέσω PIN για την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων, με μια
προαιρετική μονάδα USB ή με το HP JetAdvantage Private Print.5,6

● Εκτυπώστε με ασφάλεια, από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό λειτουργίας, με τις
ενσωματωμένες λειτουργίες, όπως έλεγχος ταυτότητας LDAP.

Αποδοτική εκτύπωση, εύκολη διαχείριση
● Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες εκτύπωσης απευθείας από τον MFP. Απλώς χρησιμοποιήστε την

οθόνη αφής 10,9 cm.

● Εκτυπώστε εύκολα έγγραφα Word και PowerPoint απευθείας από μια μονάδα USB.7

● Διαχειριστείτε εύκολα τις συσκευές και τις ρυθμίσεις με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης του HP
Web Jetadmin.8

● Εκτυπώστε καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα περισσότερα ανταγωνιστικά
προϊόντα9, χάρη στα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με JetIntelligence.

Περισσότερα. Ποσότητα, απόδοση και προστασία.
● Αξιοποιήστε στο έπακρο την επένδυσή σας με τα αυθεντικά δοχεία έγχρωμου γραφίτη υψηλής

απόδοσης HP με τεχνολογία JetIntelligence.2

● Βασιστείτε σε επαγγελματική ποιότητα υψηλής ταχύτητας με το γραφίτη HP ColorSphere 3.

● Διασφαλίστε την αυθεντική ποιότητα HP για την οποία πληρώσατε με την πρωτοποριακή
τεχνολογία κατά της απάτης.

● Εκτυπώστε άμεσα με τα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη. Αντικαταστήστε τα με τα προαιρετικά
δοχεία υψηλής απόδοσης.

Παραμείνετε συνδεδεμένοι με πρακτικές επιλογές εκτύπωσης από φορητές συσκευές
● Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χώρο εργασίας σας με αυτόν τον κομψό, διακριτικό MFP – ο

μικρότερος στην κατηγορία του.1

● Εκτυπώστε εύκολα από μια ποικιλία συσκευών smartphone και tablet. Σε γενικές γραμμές δεν
απαιτείται εγκατάσταση ή εφαρμογές.10

● Βασιστείτε στη δυνατότητα ασύρματης εκτύπωσης στο γραφείο μέσω φορητών συσκευών χωρίς
την ανάγκη πρόσβασης στο εταιρικό δίκτυο.11

● Αποκτήστε πρόσβαση, εκτυπώστε και μοιραστείτε πόρους εύκολα μέσω Ethernet και ασύρματου
δικτύου.12



Περιήγηση στο προϊόν

HP Color LaserJet Pro MFPM377dw

1. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων
2. Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας: χαρτί έως 216 x 297 mm
3. Έξυπνη έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm (δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω)
4. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
5. Δίσκος συλλογής 150 φύλλων
6. Κουμπί απελευθέρωσης μπροστινής θύρας (πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη HP
JetIntelligence)

7. Δίσκος 1 50 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού
8. Δίσκος εισόδου 2 250 φύλλων
9. Κουμπί λειτουργίας

10. Πίσω θύρα (για πρόσβαση στη διαδρομή εκτύπωσης)
11. Θύρα διασύνδεσης USB για αποθήκευση εργασιών και εκτύπωση με PIN
12. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
13. Θύρα δικτύου Ethernet
14. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Αναλώσιμα CF410A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 410A 2.300 σελίδες

CF410X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης ΗΡ 410Χ 6.500 σελίδες

CF411A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 410A 2.300 σελίδες

CF411X Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 410X 5.000 σελίδες

CF412A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 410A 2.300 σελίδες

CF412X Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 410X 5.000 σελίδες

CF413A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 410A 2.300 σελίδες

CF413X Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 410X 5.000 σελίδες

βοηθητικός εξοπλισμός CF404A Τροφοδότης/δίσκος 550 φύλλων χαρτιού HP LaserJet

υπηρεσίες και υποστήριξη U8TP0E Υποστήριξη υλικού ΗΡ για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον Color LaserJet M377/477 MFP
U8TP7PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον Color LaserJet M377/477 MFP



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο HP Color LaserJet Pro MFPM377dw

αριθμός προϊόντος M5H23A

Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, email

Εκτύπωση
Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 24 σελ/λεπτό Ασπρόμαυρη (A4); Έως 24 σελ/λεπτό Έγχρωμη (A4)

Έως 19 εικ./λεπτό ασπρόμαυρη δύο όψεων (A4); έγχρωμη δύο όψεων (A4)
Εκτύπωση πρώτης σελίδας από
κατάσταση ετοιμότητας1

Σε 9,0 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα); Σε μόλις 9,9 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)

Εκτύπωση πρώτης σελίδας από
αναστολή λειτουργίας1

Σε μόλις 11,4 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 600 dpi, έως 38.400 x 600 βελτιωμένο dpi Μαύρο; 600 x 600 dpi, έως 38.400 x 600 βελτιωμένο dpi Έγχρωμη; HP ImageREt 3600, βαθμονόμηση PANTONE®

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4,23 mm; Κάτω: 4,23 mm; Αριστερά: 4,23 mm; Δεξιά: 4,23 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 211,8 x 351,8 mm

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF, εγγενείς του Office

Δυνατότητες έξυπνου
λογισμικού εκτυπωτή

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση N-up, σελιδοποίηση, HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, Google Cloud Print, ασύρματη άμεση εκτύπωση, τεχνολογία αυτόματης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ, έξυπνος πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής 10,9 cm (4,3"), εκτύπωση από το cloud μέσω επαγγελματικών εφαρμογών από τον πίνακα ελέγχου, HP
JetAdvantage Private Print, αποθήκευση εργασιών με εκτύπωση μέσω PIN, εκτύπωση από USB

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Έως 50.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 750 έως 4.000 (Εκτύπωση); 750 έως 4.000 (Σάρωση)

Εκτύπωση διπλής όψεως Αυτόματη (βασική)

Γραμματοσειρές 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType

Ταχύτητα επεξεργαστή 1.200 MHz

Συνδεσιμότητα
Βασική Θύρα Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένη θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB εύκολης πρόσβασης
Ασύρματη λειτουργία Ενσωματωμένο Wi-Fi, έλεγχος ταυτότητας μέσω WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, κρυπτογράφηση μέσω AES ή TKIP, WPS, Ασύρματη άμεση εκτύπωση

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
δικτύου

TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστήριξη μόνο για raw queue), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP
Print, IPP Print. Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, μη αυτόματη), IPv6 (τοπική σύνδεση χωρίς επίβλεψη κατάστασης και μέσω
δρομολογητή, με επίβλεψη κατάστασης μέσω DHCPv6), διαχείριση ασφάλειας και πιστοποιητικών SSL. Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, λήψη υλικολογισμικού μέσω
FTP

Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο Βασική (ενσωματωμένο Gigabit Ethernet, Wi-Fi) (λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης, με Wi-Fi Direct και STA)

Μνήµη Βασική: NAND Flash 256 MB, DRAM 256 MB; μέγιστη: 256 MB

Αντιγραφή
Ρυθμίσεις αντιγραφικού Αριθμός αντιγράφων, σμίκρυνση/μεγέθυνση, φωτεινότερο/σκουρότερο, βελτιστοποίηση, χαρτί, αντιγραφή πολλών σελίδων, σελιδοποίηση, επιλογή δίσκου, διπλής όψης, πρόχειρη λειτουργία,

προσαρμογή εικόνας, ορισμός νέων προεπιλογών, επαναφορά προεπιλογών; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα: Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 600 dpi
Ταχύτητα αντιγραφής Έως 24 αντίγραφα/λεπτό Ασπρόμαυρη (A4), Έως 24 αντίγραφα/λεπτό Έγχρωμη (A4)

Έξυπνα χαρακτηριστικά
λογισμικού αντιγραφικού

Τεχνολογία άμεσης αντιγραφής, αντιγραφή διπλής όψης, έως 99 αντίγραφα, μία σάρωση - πολλές εκτυπώσεις, σελιδοποίηση, σμίκρυνση/μεγέθυνση από 25% έως 400% (με προκαθορισμένα
μεγέθη σελίδας), προσαρμογή στη σελίδα, προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις αντιγραφής (δύο ή τέσσερις σελίδες σε μία), αντίθεση (φωτεινότερο/σκουρότερο), ανάλυση (ποιότητα αντιγραφής),
υποστήριξη πρωτοκόλλων δικτύου, αντιγραφή ταυτότητας, βελτιστοποίηση επιλογής αντιγραφής (με προκαθορισμένες ρυθμίσεις: αυτόματη επιλογή, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία,
κείμενο)

Σάρωση
Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Κουμπιά σάρωσης, αντιγραφής, email ή αρχείου στον μπροστινό πίνακα.

Λογισμικό HP Scan. Εφαρμογή χρήστη μέσω TWAIN ή WIA; Έκδοση Twain: 1,9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 1.200 x 1.200
dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης Επίπεδη επιφάνεια, ADF

Ταχύτητα σάρωσης2 Έως 26 (μονόχρωμες) και 21 (έγχρωμες) σελ./λεπτό

Περιοχή σάρωσης Επίπεδος: ελάχιστο μέγεθος μέσων: 48,8 x 48,8 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 297 mm
Σαρώσιμη περιοχή (ADF): ελάχιστο μέγεθος μέσων: 102 x 152 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm

Λειτουργίες σαρωτή για
προχωρημένους

Σάρωση σε email, σάρωση σε cloud, σάρωση σε USB, σάρωση σε φάκελο δικτύου, αναζήτηση σε email LDAP

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
σαρώσεων

750 έως 4.000

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του
γκρι

30 bit / 256

ψηφιακή αποστολή Βασική: Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο, σάρωση σε μονάδα USB

Χειρισμός χαρτιού
τύποι μέσων Χαρτί (bond, για μπροσούρες, χρωματιστό, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), καρτ ποστάλ, ετικέτες, φάκελοι

Μέγεθος χαρτιού Προσαρμοσμένο μετρικό: Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2, προαιρετικά. Δίσκος 3: 100 x 148 έως 216 x 356 mm
Υποστηριζόμενο μετρικό: Δίσκος 1, Δίσκος 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS μονή και διπλή), φάκελοι (DL, C5, B5). Προαιρετικός δίσκος 3: A4, A5, A6, B5
(JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS μονή και διπλή). Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης: A4, B5
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 102 x 152 έως 216 x 356 mm

Χειρισμός χαρτιού Βασική είσοδος: Δίσκος 50 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 250 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων
Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 150 φύλλων
Προαιρετικά/Είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Τυπική, 50 φύλλων, ίσιων

Χωρητικότητα εισόδου δίσκος 1: Φύλλα: 50. Φάκελοι: 5
δίσκος 2: Φύλλα: 250. Φάκελοι: 10
δίσκος 3: Φύλλα: 550
μέγιστη: Έως 850 φύλλα (με προαιρετικό δίσκο 550 φύλλων)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Τυπική, 50 φύλλων, ίσιων

Χωρητικότητα εξόδου Βασική: Μέχρι 150 φύλλα, Μέχρι 20 φάκελοι διαφάνειες
μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα
Φάκελοι: Μέχρι 20 φάκελοι

Βάρος χαρτιού Δίσκος 1: 60 έως 176 g/m² (έως 200 g/m² με καρτ ποστάλ και γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά HP για έγχρωμους εκτυπωτές laser). Δίσκος 2: 60 έως 163 g/m² (έως 176 g/m² με καρτ ποστάλ,
έως 200 g/m² με γυαλιστερά φωτογραφικά χαρτιά HP για έγχρωμους εκτυπωτές laser). Προαιρετικός δίσκος 3: 60 έως 163 g/m² (έως 176 g/m² με καρτ ποστάλ, έως 150 g/m² με γυαλιστερά
μέσα). Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης: 60 έως 163 g/m²
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 60 έως 90 g/m²

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το παρεχόμενο πρόγραμμα οδήγησης: όλες οι εκδόσεις Windows 10 32/64 bit (εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 8/8.1 32/64 bit
(εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 7 32/64 bit, όλες οι εκδόσεις Windows Vista 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, κ.λπ.). Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το
Universal Print Driver (από την τοποθεσία http://www.HP.com): όλες οι εκδόσεις Windows 7 32/64 bit, όλες οι εκδόσεις Windows Vista 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional, κ.λπ.)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα
δικτύου

Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το παρεχόμενο πρόγραμμα οδήγησης: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services). Λειτουργικά
συστήματα Windows συμβατά με το Universal Print Driver (UPD) ή με προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων προϊόντων από την τοποθεσία http://www.HP.com: Windows Server 2012/2012 R2
64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal
Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services). Citrix (σε Windows Server 2012/2012R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix
XenDesktop 7.0/7.5. Citrix (σε Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (και Feature Pack 2 και 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5. Citrix (σε Windows Server
2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 και 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (και Feature
Pack 2 & 3). Διακομιστές Novell (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 για Linux, NetWare 6.5/SP8.
Εφαρμογές-πελάτες Novell (www.novell.com/iprint): Στα Windows 8 (32/64 bit) συνιστάται v5.86+, στα Windows 8.1 συνιστάται v5.94+, στα Windows 7 (32/64 bit) συνιστάται v5.82+, στα
Windows Vista (32/64 bit) συνιστάται v5.82+

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint, Apple AirPrint™, ασύρματη άμεση εκτύπωση, πιστοποίηση Mopria, Google Cloud Print 2.0, εφαρμογές για φορητές συσκευές

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows Vista (32/64 bit) ή νεότερη έκδοση, επεξεργαστής 233 MHz ή μεγαλύτερος, RAM 512 MB, 400 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD-ROM ή Internet, USB ή σύνδεση
δικτύου
Mac: OSX 10,7 ή νεότερο, Internet, USB ή σύνδεση δικτύου, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο

Λογισμικό που περιλαμβάνεται Για Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης/απεγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Εργαλειοθήκη συσκευής HP, Μελέτη βελτίωσης προϊόντων
HP, εφαρμογή και προγράμματα οδήγησης HP Scan, Οδηγός ρύθμισης σάρωσης σε email, Οδηγός ρύθμισης σάρωσης σε φάκελο, HP Update, βοήθεια εγγραφής προϊόντος, βοήθεια Υπηρεσιών
Web HP (HP Connected), online εγχειρίδια χρήσης (*το λογισμικό διαφέρει ανάλογα με το ΛΣ: WinXP/Vista – μόνο πρόγραμμα οδήγησης, Win 7 – πλήρεις λειτουργίες, Win 8+ και νεότερες εκδόσεις
– μόνο προγράμματα οδήγησης με περισσότερες εφαρμογές διαθέσιμες στο MS App Store). Για Mac: Οθόνη υποδοχής (κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία HP.com ή στην πηγή εφαρμογών
για λογισμικό LaserJet)



Μοντέλο HP Color LaserJet Pro MFPM377dw

αριθμός προϊόντος M5H23A

Διαχείριση εκτυπωτή Κιτ εργαλείων διαχείρισης εκτυπωτών (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), λογισμικό HP Web JetAdmin, λογισμικό HP Proxy Agent, HP Imaging
and Printing Security Center, HP Utility (Mac), Εργαλειοθήκη συσκευής HP (Win 7)

Πίνακας ελέγχου Έξυπνη οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 10,9 cm (4,3"), 3 κουμπιά (αρχική, βοήθεια, πίσω)

Διαστάσεις και βάρος
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 416 x 472 x 400 mm

μέγιστη: 426 x 652 x 414 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x
Υ)

597 x 497 x 490 mm

Βάρος εκτυπωτή 23,2 kg

Βάρος συσκευασίας 26,8 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 15 έως 30ºC, Υγρασία: 20 έως 70% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -20 έως 40ºC, Υγρασία: 10 έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Θόρυβος3 Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,1 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 48 dB(A)

Τροφοδοσία Ισχύος4 απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
κατανάλωση: 560 W (ενεργή εκτύπωση), 19,0 W (ετοιμότητα), 2,4 W (αδράνεια), 0,1 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 1,0 W (αυτόματη απενεργοποίηση/Wake on LAN), 0,6 W (αυτόματη
απενεργοποίηση/Wake on USB)
Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 1,314 kWh/εβδομάδα. Energy Star: 1,363 kWh/εβδομάδα
τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Τεχνολογία εξοικονόμησης
ενέργειας

Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης

πιστοποιήσεις CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση Β), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT® Silver

Εγγύηση Εγγύηση επιστροφής στο κέντρο ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη
διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που διατίθενται.

Περιεχόμενα συσκευασίας HP Color LaserJet Pro MFP M377dw; 4 προεγκατεστημένα δοχεία: Μαύρο (2.300 σελίδες) και αρχικά δοχεία κυανού, ματζέντα, κίτρινου χρώματος (1.200 σελίδες); Τεκμηρίωση στη συσκευασία
(οδηγός έναρξης χρήσης, αφίσα εγκατάστασης); Προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB

Δοχεία αντικατάστασης5 Δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 410A (2.300 σελίδες) CF410A, δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 410X (6.500 σελίδες) CF410X, δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 410A (2.300 σελίδες)
CF411A, δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 410X (5.000 σελίδες) CF411X, δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 410A (2.300 σελίδες) CF412A, δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 410X (5.000
σελίδες) CF412X, δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 410A (2.300 σελίδες) CF413A, δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 410X (5.000 σελίδες) CF413X

Υποσημειώσεις
1 Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες διαστάσεις των έγχρωμων laser MFP με παγκόσμιο μερίδιο πάνω από 1%, όπως καταγράφεται από την IDC για το Q3 του 2015, οι οποίοι είναι παγκοσμίως διαθέσιμοι και διαθέτουν
ταχύτητες εκτύπωσης 22 έως 28 σελ./λεπτό (A4). Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/ljclaims.; 2 Με βάση την απόδοση των δοχείων HP 305Χ συγκριτικά με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet
HP 410X. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών
διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες: http://www.hpconnected.com.; 4 Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP που ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 και εξέτασαν
την ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας και την ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης στους εκτυπωτές των τριών κορυφαίων ανταγωνιστών. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/ljclaims.; 5 Απαιτείται η αγορά μονάδας flash USB με χωρητικότητα τουλάχιστον 16 GB.; 6 Το HP JetAdvantage Private Print παρέχεται χωρίς χρέωση και
απαιτεί τη σύνδεση του εκτυπωτή στο Internet και ενεργοποίηση των υπηρεσιών web. Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο hpjetadvantage.com.; 7 Οι ονομασίες
Microsoft και PowerPoint είναι σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών Microsoft στις ΗΠΑ. Λειτουργεί με τα Word και PowerPoint 2003 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζονται μόνο γραμματοσειρές λατινικών
γλωσσών.; 8 Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 9 Σύμφωνα με τις συγκρίσεις τυπικής κατανάλωσης ρεύματος που αναφέρονται
στο energystar.gov για τους έγχρωμους laser MFP με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς πάνω από 1%, όπως καταγράφεται από την IDC για το Q3 του 2015, οι οποίοι διατίθενται παγκοσμίως και έχουν ταχύτητες εκτύπωσης
22-28 σελ./λ. (A4). Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/ljclaims.; 10 Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Ενδέχεται
να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται η αγορά προαιρετικού εξοπλισμού. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 11
Πριν από την εκτύπωση, η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi® ενός MFP ή απλού εκτυπωτή με δυνατότητα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να
απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 12 Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον
και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης, και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με την τάση εισόδου, τη διαμόρφωση του συστήματος, το
λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.; 2 Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν υπολογιστεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με
την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.; 3 Διαμόρφωση δοκιμής: βασικό μοντέλο, εκτύπωση μίας όψης, 24 σελ./λεπτό κατά μέσο όρο σε χαρτί A4.; 4 Οι απαιτήσεις
ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μη μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.; 5 Ο
εκτυπωτής παραδίδεται με προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία κυανού, ματζέντα, κίτρινου (CMY) (1.200 σελίδες) και μαύρου A (2.300 σελίδες) γραφίτη με αυτόματη αφαίρεση ταινίας σφράγισης για όλα τα δοχεία.

http://www.hp.com/gr
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