
Φύλλο δεδομένων

Έγχρωμος HP LaserJet Pro MFP
M177fw
Μικρό μέγεθος, μεγάλη αξία

Ιδανικός για επιχειρήσεις που θέλουν
να αυξήσουν την παραγωγικότητα
και να εκτυπώνουν έντυπα
μάρκετινγκ επαγγελματικής
ποιότητας στο γραφείο. Αυτός ο
έγχρωμος δικτυακός HP LaserJet Pro
MFP εκτυπώνει, αντιγράφει και
σαρώνει με ζωντανά χρώματα.

Επισημάνσεις
● Έγχρωμη οθόνη αφής 7,6 cm

● Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 35 σελίδων

● HP ePrint, Apple AirPrint, Ασύρματη άμεση
εκτύπωση

● Τεχνολογία αυτόματης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ

Τοποθετήστε αυτόν το μικρό έγχρωμοMFP σε περιορισμένους χώρους και
ολοκληρώστε τις εργασίες σας με λιγότερα βήματα.
● Δημιουργήστε φωτεινά, σταθερά χρώματα χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία
εκτύπωσης HP LaserJet και εκτυπώστε καθαρό κείμενο με κόστος ανά ασπρόμαυρη
σελίδα ίδιο με αυτό ενός ασπρόμαυρου εκτυπωτή HP LaserJet2.

● Χειριστείτε μεγάλες εργασίες αντιγραφής με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35
σελίδων, ενώ ασχολείστε με κάποια άλλη εργασία.

● Επεκτείνετε τις επιλογές μέσων με υποστήριξη για μεγάλη ποικιλία τύπων μέσων.

● Φέρτε τις εργασίες σας εις πέρας γρήγορα: η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται σε λίγα μόλις
δευτερόλεπτα. Δώστε το ρυθμό της επιτυχίας με έναν MFP που εκτυπώνει, αντιγράφει,
σαρώνει και στέλνει φαξ γρήγορα.

Εύκολος έλεγχος.
● Φέρτε εις πέρας τις εργασίες σας με μερικά απλά πατήματα στην έγχρωμη οθόνη αφής
7,6 cm και αποκτήστε πρόσβαση σε εφαρμογές που διευκολύνουν τη διαχείριση των
εγγράφων.

● Αντιγράψτε εύκολα και τις δύο όψεις μιας ταυτότητας ή άλλου μικρού εγγράφου σε μία
μόνο σελίδα.

● Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
HP, που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εκτυπωτή ανάλογα με τις ανάγκες σας4.

Εκτυπώστε όπως εσείς θέλετε.
● Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας το smartphone, το tablet και τον
υπολογιστή σας με τα HP ePrint και Apple AirPrint1,5.

● Επεκτείνετε τις δυνατότητες εκτύπωσης. Εύκολη εγκατάσταση, εκτύπωση και κοινή
χρήση αρχείων μέσω ενσωματωμένης Ethernet ή ασύρματης σύνδεσης.

● Διαχειριστείτε εύκολα τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή σας με πρακτικά εργαλεία
διαχείρισης.
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Περιήγηση στο προϊόν
Εικονίζεται ο HP Color LaserJet Pro MFPM177fw

1. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 35 φύλλων (μόνο στο μοντέλο M177fw)
2. Έγχρωμος σαρωτής με γυάλινη επιφάνεια για χαρτί μεγέθους έως 216 x 297 mm
(8,5 x ,7 ίντσες)

3. Δίσκος 50 φύλλων με την όψη προς τα κάτω
4. Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 7,6 cm (3 ιντσών) (μόνο στο μοντέλο M177fw)
5. Δίσκος εισόδου 150 φύλλων με αφαιρούμενο κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
6. Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n (μόνο στο μοντέλο M177fw)
7. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
8. Θύρα δικτύου Fast Ethernet για εύκολη κοινή χρήση
9. Επεξεργαστής 600 MHz, μνήμη RAM 128 MB
10. Θύρα φαξ, RJ-11 (μόνο στο μοντέλο M177fw)
11. Σύνδεση τροφοδοσίας

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
βοηθητικός
εξοπλισμός

E5K46A Εξάρτημα ασύρματης φορητής εκτύπωσης/NFC HP 1200w

Αναλώσιμα CE314A Τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 126A 14000 σελίδες (α/μ) 7000 σελίδες (έγχρωμες)

CF350A HP 130A αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet 1.300 σελίδες
CF351A HP 130A αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet 1.000 σελίδες
CF352A HP 130A αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet 1.000 σελίδες
CF353A HP 130A αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet 1.000 σελίδες
CG964A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί Laser HP 120 gsm-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CG965A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί Laser HP 150 gsm-150 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CHP110 Χαρτί γραφείου HP-500 φύλλα/Α4/210 x 297 mm
CHP370 Χρωματιστό χαρτί Laser HP 90 gsm-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm

υπηρεσίες και
υποστήριξη

UX453E - Υπηρεσία HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για έγχρωμους LaserJet MFP (διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, Μέσης
Ανατολής, Αφρικής)
UX435E - Υπηρεσία HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη για έγχρωμους LaserJet MFP (διαθέσιμη σε Αυστρία, Χώρες Βαλτικής,
Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο Έγχρωμος HP LaserJet Pro MFPM177fw

αριθμός προϊόντος CZ165A

Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Πίνακας ελέγχου Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 7,6 cm, 960 x 240 pixel με οπισθοφωτισμό. Οθόνη αφής: κουμπιά (αρχική, ακύρωση, βοήθεια, αριστερό/δεξί βέλος, πίσω),
φωτεινές ενδείξεις LED (ετοιμότητα, σφάλμα, ασύρματη σύνδεση)

Εκτύπωση

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 16 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 4 σελ/λεπτό

εκτός της πρώτης
σελίδας

ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 16 δευτερόλεπτα; έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε 27,5 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Ποιότητα έως 600 x 600 dpi (πραγματική ποιότητα εξόδου 2.400 dpi με το ImageREt 2400); Έγχρωμη (βέλτιστη): Ποιότητα έως 600
x 600 dpi (πραγματική ποιότητα εξόδου 2.400 dpi με το ImageREt 2400); Τεχνολογία: HP ImageREt 2400

Μηνιαίος κύκλος
λειτουργίας

Έως 20.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 950

Δυνατότητες έξυπνου
λογισμικού εκτυπωτή

Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP

Βασικές γλώσσες
εκτυπωτή

PCLm/PCLmS

Γραμματοσειρές Βασιστείτε στις γραμματοσειρές του λειτουργικού συστήματος

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 5 mm, Κάτω: 5 mm, Αριστερά: 5 mm, Δεξιά: 5 mm;Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 297 x 356 mm

Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)

Αντιγραφή

Ταχύτητα αντιγραφής Ασπρόμαυρη (A4): Έως 16 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 4 αντίγραφα/λεπτό

Προδιαγραφές
αντιγραφικού

Αριθμός αντιγράφων, φωτεινότερο/σκουρότερο, σμίκρυνση/μεγέθυνση, βελτιστοποίηση (πρόχειρο, κείμενο, ανάμεικτο, εικόνα), μέγεθος χαρτιού,
σελιδοποίησηΜέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Μέχρι 400 x 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%

Σάρωση

Ταχύτητα σάρωσης Κανονική (Α4): Έως 7,5 εικ./λεπτό (α/μ), έως 5,5 εικ./λεπτό (έγχρωμη)

Τύπος αρχείου σάρωσης Το λογισμικό σάρωσης για Windows υποστηρίζει μορφές: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG. Το λογισμικό σάρωσης για Mac υποστηρίζει τις εξής μορφές: TIFF, PNG,
JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδης επιφάνειας, ADF Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Σάρωση μέσω της εφαρμογής σάρωσης
HP LaserJet ή λογισμικού εφαρμογών συμβατών με TWAIN ή WIA; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; ADF σάρωσης διπλής όψης: Όχι;Μέγιστο μέγεθος σάρωσης
(επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Περιοχή σάρωσης Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσων (ADF): 152 x 114 mm;Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 356
mm

Βάθος bit/επίπεδα
κλίμακας του γκρι

24 bit / 256

ψηφιακή αποστολή Βασική: Σάρωση σε e-mail με το λογισμικό HP, σάρωση σε εφαρμογή με το λογισμικό HP, σάρωση σε αρχείο με το λογισμικό HP

Φαξ
Φαξ Ναι, 33,6 kbps

Προδιαγραφές φαξ Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi;
Ποιοτική: 203 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι;
εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi, 256 επίπεδα γκρι;
γρήγορη κλήση: Έως 100 αριθμοί;
Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς: Ασύρματες τηλεπικοινωνίες: ΕΕ (Οδηγία R&TTE 1999/5/EΚ, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301
489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10. Τηλεπικοινωνίες μέσω φαξ: ES 203 021, Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΚ (Παράρτημα II) με σήμανση CE
(Ευρώπη), FCC Μέρος 68, άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής

Έξυπνα χαρακτηριστικά
λογισμικού φαξ

Βιβλίο διευθύνσεων φαξ, φαξ μέσω LAN/Internet, γρήγορες κλήσεις, διασύνδεση TAM

Ταχύτητα επεξεργαστή 600 MHz

Συνδεσιμότητα

Βασική Θύρα Hi-Speed USB 2.0; Ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX; Ασύρματο δίκτυο 802.11b/g/n

Ασύρματη λειτουργία Ναι, ενσωματωμένο WiFi 802.11b/g/n

Δυνατότητα φορητής
εκτύπωσης

HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση

Υποστηριζόμενα
πρωτόκολλα δικτύου

Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: LPD (υποστήριξη μόνο για raw queue). Mopria, Discovery: 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: SNMPv1, HTTP. HP ePrint

Δυνατότητες σύνδεσης
σε δίκτυο

Ναι, μέσω ενσωματωμένου Fast Ethernet; Ασύρματο δίκτυο 802.11b/g/n

σκληρός δίσκος Δεν διαθέτει

Μνήµη Βασική: 128 MB; μέγιστη : 128 MB

χειρισμός μέσων

Αριθμός δίσκων χαρτιού Βασική: 1; μέγιστη: 1

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

Μέγεθος μέσων Συνήθεις (μετρήσεις): 76 x 127 έως 216 x 356 mm
Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, καρτ-ποστάλ (JIS μονό και διπλό), φάκελοι (DL, C5, B5)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): A4

χειρισμός μέσων Βασική είσοδος: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων
Τυπική έξοδος: Δίσκος 50 φύλλων με την όψη προς τα κάτω
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων
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Μοντέλο Έγχρωμος HP LaserJet Pro MFPM177fw

αριθμός προϊόντος CZ165A

βάρος μέσων Δίσκος 1: Χαρτί: 60 έως 120 g/m². Φάκελοι: 60 έως 90 g/m². Καρτ-ποστάλ: 135 έως 176 g/m². Γυαλιστερά μέσα HP: 130 έως 220 g/m²; αυτόματος
τροφοδότης εγγράφων (ADF): Δίσκος 1: Χαρτί: 60 έως 120 g/m². Φάκελοι: 60 έως 90 g/m². Καρτ-ποστάλ: 135 έως 176 g/m². Γυαλιστερά μέσα HP: 130 έως
220 g/m²

Χωρητικότητα εισόδου δίσκος 1: φύλλα: 150, φάκελοι: 10
μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλων

Χωρητικότητα εξόδου Βασική: Μέχρι 50 φύλλα
Φάκελοι: Μέχρι 10 φάκελοι
Διαφάνειες: Έως 15 φύλλα
μέγιστη: Μέχρι 50 φύλλα

Συμβατά λειτουργικά
συστήματα

Η εγκατάσταση του πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows 10 (32 και 64 bit), Windows 8 (32 και 64 bit), Windows 7 (32 και 64 bit), Windows
Vista (32 και 64 bit). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32 και 64 bit),
Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2003 (32 και 64 bit) (SP1 ή νεότερη έκδοση). Mac OS X v10.6.8 ή νεότερη έκδοση. Linux: ανατρέξτε στην
online υποστήριξη Linux: http://www.hplipopensource.com/hplip-web/install.html

Συμβατά λειτουργικά
συστήματα δικτύου

Η εγκατάσταση πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP (32
bit) (SP2 ή νεότερη έκδοση). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32 bit/64
bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bit/64
bit) (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows XP (64 bit) (SP2 ή νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.6.8 ή νεότερη έκδοση. Linux: Ανατρέξτε στην online υποστήριξη Linux:
hplipopensource.com/hplip-web/install.html

Ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος

Windows:Windows 8 (32 και 64 bit), Windows 7 (32 και 64 bit), Windows Vista (32 και 64 bit), Windows XP 32 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση), τουλάχιστον 200 MB
ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο (πακέτο CD και web), τουλάχιστον 400 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο, τουλάχιστον 512 MB εγκατεστημένης
RAM, CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου;
Mac: Mac OS X v10.6, επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core™, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 500 MB, CD-ROM/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet,
θύρα USB ή δικτύου

Λογισμικό που
περιλαμβάνεται

Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCLmS, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP WIA,
πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP TWAIN, HP Scan, οδηγός ρύθμισης φαξ HP, HP Send Fax, ειδοποιήσεις κατάστασης, HP Update, DXP. Mac: Πρόγραμμα
εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης/φαξ ΗΡ, HP
Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Διαχείριση ασφάλειας Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης, 802.11: WEP, WPA, WPA2, αλλαγή κωδικού κοινότητας SNMPv1

Διαχείριση εκτυπωτή Windows: HP Device Toolbox, ειδοποιήσεις κατάστασης (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), Mac: HP Utility

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π
x Β x Υ)

Ελάχιστο: 423 x 425 x 335 mm; μέγιστη: 423 x 484 x 335 mm

Διαστάσεις συσκευασίας
(Π x Β x Υ)

598 x 398 x 464 mm

Βάρος εκτυπωτή 16 kg

Βάρος συσκευασίας 19,6 kg

Περιβάλλον
λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15 έως 30ºC; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -20 έως 60ºC; Υγρασία: 10% έως 95% σχετική υγρασία

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,2 B(A) Εκπομπές έντασης ήχου: 49 dB(A)

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) κατανάλωση: 290 Watt (εκτύπωση), 200 Watt (αντιγραφή), 9,2 Watt (ετοιμότητα),
1,3 W (αναστολή/αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: 0,713 kWh/εβδομάδα; τύπος
τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Τεχνολογία
εξοικονόμησης
ενέργειας

Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ

πιστοποιήσεις CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Κλάση B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Τίτλος 47 CFR, Μέρος 15 Κλάση
B / ICES-003, Τεύχος 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε
χώρας/περιοχής.
Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Περιεχόμενα
συσκευασίας

Έγχρωμος HP LaserJet Pro MFP M177fw; προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία εκτύπωσης μαύρου; κυανού; κίτρινου και ματζέντα χρώματος HP Laserjet (~500
σελίδες); οδηγός εγκατάστασης; οδηγός έναρξης χρήσης; οδηγός χρήσης; φυλλάδιο υποστήριξης; οδηγός εγγύησης; λογισμικό και τεκμηρίωση εκτυπωτή σε CD;
καλώδιο τροφοδοσίας; καλώδιο USB; καλώδιο τηλεφώνου

Εγγύηση Εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις
διαθέσιμες βραβευμένες επιλογές εξυπηρέτησης και υποστήριξης της HP στην περιοχή σας: http://www.hp.com/support.
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Υποσημειώσεις
1 Για τοπική εκτύπωση, η φορητή συσκευή και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή η φορητή συσκευή να έχει συνδεθεί με τον εκτυπωτή μέσω Ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Η απόδοση της ασύρματης
σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για απομακρυσμένη εκτύπωση απαιτείται σύνδεση στο
Internet σε εκτυπωτή HP συνδεδεμένο στο web. Μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές
συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες: hp.com/go/mobileprinting.
2 Συγκριτικά με τους HP LaserJet Pro MFP M125 και M127 series. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνονται ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 30% των συνολικών εκτυπώσεων και έχουν περιεχόμενο παρόμοιο
με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 (iso.org/jtc1/sc28) και ότι το μέγεθος εργασιών είναι κατά μέσο όρο 3 σελ. Οι αποδόσεις διαπιστώθηκαν με χρήση των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις
και το κόστος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.
4 Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.
5 Υποστηρίζει συσκευές με OS X® Lion και OS X Mountain Lion και τις παρακάτω συσκευές με iOS 4.2 ή νεότερη έκδοση: iPad® (όλα τα μοντέλα), iPhone® (3GS ή νεότερες εκδόσεις) και iPod touch® (τρίτης γενιάς ή νεότερα
μοντέλα). Λειτουργεί με εκτυπωτές ΗΡ με δυνατότητα AirPrint και απαιτεί σύνδεση του εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή OS X ή iOS. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και
την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ονομασίες OS X, iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία AirPrint™ και το λογότυπο
AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

http://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα
στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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