
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro
8730 All-in-One
Σχεδίαση HP Print Forward, οικονομικό χρώμα και βασική
διαχείριση στόλου συσκευών

Μεγιστοποιήστε το περιβάλλον
εκτύπωσης με τη σχεδίαση HP
Print Forward που εξοικονομεί
χώρο, και την οικονομική, έγχρωμη
εκτύπωση επαγγελματικής
ποιότητας.1 Μειώστε τα κόστη με
τις λύσεις διαχείρισης στόλου
συσκευών. Παραμείνετε
παραγωγικοί με έναν All-in-One
σχεδιασμένο για επιχειρήσεις με
υψηλές ανάγκες εκτύπωσης.

Επισημάνσεις

● Πρωτοποριακό Print Forward Design για
άριστη παραγωγικότητα

● Ασύλληπτα γρήγορες εκτυπώσεις μίας όψης
24/20 σελ./λ. και εκτυπώσεις διπλής όψης
20/17 σελ./λ.

● Οθόνη αφής με δυνατότητα διαμόρφωσης

● Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα

Εντυπωσιακή σχέση ποιότητας/τιμής για επαγγελματικές, έγχρωμες εκτυπώσεις στο
γραφείο
● Εξοικονομήστε με έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα στην έγχρωμη εκτύπωση
επαγγελματικής ποιότητας συγκριτικά με τους laser1.

● Εκτυπώστε έως τρεις φορές περισσότερες σελίδες με τα προαιρετικά αυθεντικά
δοχεία υψηλής χωρητικότητας της HP.2

● Δημιουργήστε έγχρωμο και μαύρο κείμενο επαγγελματικής ποιότητας, ιδανικό για
αναφορές, email και πολλά άλλα.

● Δημιουργήστε εκτυπώσεις ανθεκτικές στο νερό, το ξεθώριασμα και τις μουτζούρες
από μαρκαδόρους επισήμανσης.3

Πρωτοποριακή σχεδίαση για άριστη παραγωγικότητα
● Ολοκληρώστε γρήγορα τις εργασίες εκτύπωσης με την εξαιρετικά γρήγορη εκτύπωση
διπλής όψης.4

● Επεξεργαστείτε στη στιγμή πολυσέλιδα έγγραφα με τη σάρωση διπλής όψης με ένα
πέρασμα και τον αυτόματο τροφοδότη χωρητικότητας 50 σελίδων.

● Η πρωτοποριακή σχεδίαση παρέχει δυνατότητα χειρισμού χαρτιού όπως σε έναν
εκτυπωτή laser και ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης.

● Εκτυπώστε περισσότερο και ανατροφοδοτήστε λιγότερο. Αυξήστε τη χωρητικότητα
χαρτιού στα 500 φύλλα με έναν δεύτερο δίσκο χαρτιού 250 φύλλων.

Φορητή εκτύπωση που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησή σας
● Εκτυπώστε ακουμπώντας απλά τη φορητή συσκευή σας με δυνατότητα NFC στον
εκτυπωτή – χωρίς σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο.5

● Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας –χωρίς πρόσβαση στο εταιρικό
δίκτυο– από οπουδήποτε στο γραφείο.6

● Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.7

● Προστατέψτε τις πληροφορίες και ελέγξτε την πρόσβαση στις εμπιστευτικές εργασίες
εκτύπωσης με το HP JetAdvantage Private Print.8

Απόλυτος έλεγχος και απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών
● Περισσότερες επιλογές εκτύπωσης με τα HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS και τις
κλιμακώσιμες γραμματοσειρές TrueType.

● Εκτυπώστε εύκολα αρχεία Word, PowerPoint και Adobe® PDF απευθείας από τη
μονάδα USB σας.9

● Απολαύστε ένα νέο στυλ επαγγελματικής εκτύπωσης και απεικόνισης, με τις λύσεις HP
JetAdvantage On Demand.10

● Ελέγξτε εύκολα το περιβάλλον εκτύπωσης από ένα κεντρικό σημείο με το HP Web
Jetadmin.11



Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 24 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 20 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO
(A4)

Ανάλυση εκτύπωσης Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi σε απλό χαρτί από
ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως
2.400 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, με ανάλυση εισόδου
600 x 600 dpi Έγχρωμη

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,3 mm; Κάτω: 3,3 mm; Αριστερά: 3,3 mm;
Δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209 x 349 mm

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCL XL (PCL 6), εγγενής εκτύπωση PDF, προσομοίωση HP Postscript
επιπέδου 3

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, από άκρη σε άκρη για A4

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης 4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 2.000

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή 1,2 Ghz

Οθόνη Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 10,92 cm (4,3")

Υποστηρίζει πολυδιεργασία Ναι

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι, ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n

Συνδεσιμότητα Βασική 1 USB 2.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n,
2 θύρες μόντεμ RJ-11 Προαιρετική Υποστηρίζονται οι παρακάτω εξωτερικοί
διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση: Εξωτερικός διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με
θύρα USB 2.0 Hi-Speed και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (J7942G),
εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 ασύρματου δικτύου
802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G),
διακομιστής ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A).
Άλλα υποστηριζόμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort
Extreme, Apple AirPort Time Capsule

Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο Ναι, μέσω ενσωματωμένου Ethernet, ασύρματου δικτύου 802.11b/g/n

Λύσεις web HP JetAdvange κατ' απαίτηση, ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης
της σάρωσης σε email

Μνήµη Βασική 512 MB; μέγιστη 512 MB

Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού
εκτυπωτή

Προσανατολισμός: κατακόρυφος/οριζόντιος/περιστροφή κατά 180 μοίρες.
Εκτύπωση διπλής όψης: αντιστροφή σελίδων προς τα επάνω. Σελίδες ανά
φύλλο: 1 ανά φύλλο/2 ανά φύλλο/4 ανά φύλλο/6 ανά φύλλο/9 ανά
φύλλο/16 ανά φύλλο. Ποιότητα εκτύπωσης: γενική
γραφείου/επαγγελματική/παρουσίαση/μέγιστα dpi. RGB έγχρωμη:
προεπιλογή (sRGB)/φωτογραφία (sRGB)/φωτογραφία (Adobe RGB
1998)/Vivid (sRGB). Συντομεύσεις εκτύπωσης. Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι:
απενεργοποίηση/μόνο μαύρη μελάνη/κλίμακα του γκρι υψηλής ποιότητας.
Διάταξη σελίδων: δεξιά μετά κάτω/κάτω μετά δεξιά/αριστερά μετά
κάτω/κάτω μετά αριστερά. Διάταξη φυλλαδίου: απενεργοποίηση/βιβλιοδεσία
αριστερά/βιβλιοδεσία δεξιά. Εκτύπωση περιγραμμάτων σελίδας. Ειδικές
σελίδες: εξώφυλλο (χωρίς εξώφυλλα/κενό ή προεκτυπωμένο/εκτύπωση
πρώτης σελίδας)/οπισθόφυλλο (χωρίς εξώφυλλα/κενό ή
προεκτυπωμένο/εκτύπωση τελευταίας σελίδας)/εκτύπωση σελίδων σε
διαφορετικό χαρτί (π.χ. 1,3,5)/εισαγωγή κενών ή προεκτυπωμένων φύλλων
(π.χ. 1,3,5). Επιλογές αλλαγής μεγέθους: πραγματικό μέγεθος/εκτύπωση
εγγράφων σε: προσαρμογή στη σελίδα/ποσοστό πραγματικού μεγέθους.
Υδατογραφήματα: χωρίς/εμπιστευτικό/προσχέδιο/δείγμα/μόνο πρώτη
σελίδα. Λειτουργία αποθήκευσης εργασιών: απενεργοποίηση/δοκιμαστική και
αναμονή/προσωπική εργασία/γρήγορο αντίγραφο/αποθηκευμένη εργασία.
Ιδιωτική/Ασφαλής εργασία: χωρίς/εκτύπωση με PIN/κρυπτογράφηση (με
κωδικό πρόσβασης). Όνομα χρήστη: όνομα χρήστη/προσαρμοσμένο. Όνομα
εργασίας: αυτόματο/προσαρμοσμένο. Αν υπάρχει όνομα εργασίας: χρήση
ονόματος εργασίας + (1-99)/αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου. Αντίγραφα:
1 έως 9.999. Συρραφή, αντιστροφή σειράς σελίδων, ασπρόμαυρη εκτύπωση
όλου του κειμένου, συντομεύσεις πίνακα ελέγχου, εκτύπωση από το HP UPD
με PIN, HP Color Access Control. Προαιρετικά: Λύσεις επεκτασιμότητας HP και
τρίτων κατασκευαστών, ασύρματη λειτουργία

Ρυθμίσεις αντιγραφικού Αντίγραφα, διπλής όψης, πιο φωτεινό/σκούρο, διόρθωση αντιγράφου HP,
αντιγραφή ταυτότητας, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, μέγεθος χαρτιού, τύπος
χαρτιού, σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, περικοπή, προεπισκόπηση
αντιγράφου, επιλογή δίσκου, βελτιώσεις; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως
99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi; Ανάλυση αντιγραφής,
έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 600 dpi; Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού:
25 έως 400%

Ταχύτητα αντιγραφής Έως 22 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 16 αντίγραφα/λεπτό
έγχρωμη ISO (A4)

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας
εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την
πρόσοψη ή το λογισμικό; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος
σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση
σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf), PDF με δυνατότητα
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Ταχύτητα σάρωσης Έως 19 εικ./λ. (200 ppi, μονόχρωμες). Έως 8 εικ./λ. (200 ppi, έγχρωμες) (A4);
δύο όψεων: Έως 23 εικ./λ. (200 ppi, μονόχρωμες). Έως 12 εικ./λ. (200 ppi,
έγχρωμες)

Περιοχή σάρωσης μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm; Σαρώσιμη περιοχή (ADF): ελάχιστο
μέγεθος μέσων: 127 x 127 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 215 x 355 mm
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι 24 bit/ 256

ψηφιακή αποστολή Βασική: Σάρωση σε email, αρχειοθέτηση φαξ σε email

Φαξ Ναι, έγχρωμη

Προδιαγραφές φαξ Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική:
203 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Μετάδοση, μέγιστος αριθμός τοποθεσιών:
20; ταχύτητα φαξ: 4 δευτ. ανά σελίδα

Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ Ψηφιακό Φαξ - Στα Windows και Macintosh διατίθενται λειτουργίες "Φαξ σε
Mac" και "Φαξ σε PC" (λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στη διεύθυνση
http://www.hp.com/support)

Διαχείριση εκτυπωτή HP Web Jetadmin, Ενσωματωμένος Web Server, Κιτ εργαλείων διαχείρισης
εκτυπωτή HP UPD, HP Utility (Mac), προαιρετικά HP JetAdvantage Security
Manager

Διαχείριση ασφάλειας SSL/TLS (HTTPS), έλεγχος ταυτότητας LDAP. Προαιρετικές λύσεις ελέγχου
ταυτότητας της HP και τρίτων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές
αναγνωριστικών καρτών) IPP μέσω TLS, ενσύρματο WPA2-Enterprise,
έλεγχος ταυτότητας ασύρματου δικτύου 802.1x (EAP-TLS, LEAP και
PEAP), έλεγχος ταυτότητας με προκοινόχρηστο κλειδί για ασύρματη
λειτουργία (PSK), τείχος προστασίας, διαμόρφωση πιστοποιητικών, κλείδωμα
πίνακα ελέγχου, EWS με προστασία κωδικού πρόσβασης, απενεργοποίηση μη
χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων και υπηρεσιών, Syslog, υπογραφή
υλικολογισμικού, ρυθμίσεις διαχειριστή, εγγενής διαδικασία ελέγχου
ταυτότητας και εξουσιοδότησης πρόσβασης, εγγενής έλεγχος πρόσβασης
στην έγχρωμη λειτουργία, ρυθμιζόμενο χρονικό όριο λήξης ελέγχου
ταυτότητας, εκτύπωση από το UPD με PIN, εκτύπωση πολλών αντιγράφων
από το UPD με ΡΙΝ, συμβατότητα με το προαιρετικό HP JetAdvantage Security
Manager, ασφαλής εκκίνηση, έλεγχος ακεραιότητας υλικολογισμικού,
ακεραιότητα κώδικα σε χρόνο εκτέλεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας D9L20A: Εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One; Αρχικό δοχείο μαύρης
μελάνης OfficeJet HP 953 (~1.000 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής μελάνης
OfficeJet HP 953, αρχικό δοχείο ματζέντα μελάνης OfficeJet HP 953, αρχικό
δοχείο κίτρινης μελάνης OfficeJet HP 953: σύνθετη απόδοση (~640 σελίδες);
Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου; Αφίσα εγκατάστασης

βοηθητικός εξοπλισμός K7S44A Δίσκος εισόδου 250 φύλλων HP OfficeJet Pro 8700

Αναλώσιμα C5977B Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm
C1825A Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm
L0S58AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 953 ~1.000 σελίδες
F6U12AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης HP 953 ~700 σελίδες
F6U13AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 953 ~700 σελίδες
F6U14AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 953 ~700 σελίδες
L0S70AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL
~2.000 σελίδες
F6U16AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL
~1.600 σελίδες
F6U17AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP
953XL ~1.600 σελίδες
F6U18AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 953XL
~1.600 σελίδες
L0R40AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 957XL
~3.000 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο,
μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer.
Windows Vista: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8, Apple OS
X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB
διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο Internet. USB
Linux (για περισσότερες πληροφορίες:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer. Windows Vista: 32 bit μόνο, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB,
Internet Explorer 8, Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X
v10.9 Mavericks, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται
σύνδεση στο Internet. USB Linux (για περισσότερες πληροφορίες:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9
Mavericks, 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτείται σύνδεση στο
Internet. USB

Λογισμικό που περιλαμβάνεται HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

τύποι μέσων Απλό, HP EcoFFICIENT, ματ χαρτί παρουσιάσεων HP Premium 120g,
γυαλιστερό χαρτί τρίπτυχης μπροσούρας HP 180g, ματ χαρτί μπροσούρας HP
180g, γυαλιστερό χαρτί μπροσούρας HP 180g, φωτογραφικά χαρτιά HP
Advanced, ελαφριά χαρτιά 60-74g, χαρτιά μεσαίου βάρους 85-95g, χαρτόνι,
χοντρό απλό χαρτί, επιστολόχαρτο

μεγέθη μέσων υποστηρίζεται A4, A5, A6, B5 (JIS). Φάκελος (DL, C5, C6); ειδικά: Δίσκος 1: 76 x
127 έως 216 x 356 mm

χειρισμός μέσων Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 φύλλα; Έως 30 Φάκελοι; Μέχρι 50 φύλλα
Κάρτες; Μέχρι 50 φύλλα φωτογραφικό χαρτί
Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Έως 25 φάκελοι
μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλων

Βάρος χαρτιού υποστηρίζεται: Συνιστώμενο: 60 έως 105 g/m² (απλό), 220 έως 280 g/m²
(φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 163 έως 200 g/m² (κάρτες)

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) Ελάχιστο: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας);
49,95 x 53,01 x 32,73 cm (ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης, χωρίς
ανάγκη προέκτασης του δίσκου εξόδου); μέγιστη: 499,5 x 449,7 x 327,3 mm
(αποτύπωμα στην επιφάνεια εργασίας); 499,5 x 530,1 x 327,3 mm
(ενσωματωμένη μονάδα διπλής όψης, χωρίς ανάγκη προέκτασης του δίσκου
εξόδου)

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 583 x 393 x 612 mm

Βάρος εκτυπωτή 15,2 kg

Βάρος συσκευασίας 18,7 kg

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 5 έως 40ºC, Υγρασία: 25% έως 75% RH

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: Έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς
συμπύκνωση) σε θερμοκρασία 60 °C

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,8 B(A) (εκτύπωση 20 σελ./λ.); Εκπομπές έντασης
ήχου: 59 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση 20 σελ./λ.)

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz
κατανάλωση: 35 W (μέγιστη), 0,14 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 7,20 W
(αναμονή), 1,30 W (αναστολή)
τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

πιστοποιήσεις Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση Τυπική εμπορική εγγύηση υλικού ΗΡ ενός έτους. Εμπορική εγγύηση υλικού HP
για τρία έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά
(www.hp.com/eu/3yearwarranty). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές
απαιτήσεις.

υπηρεσίες και υποστήριξη U6M72E HP Care Pack για 3 έτη με επιτόπια αντικατάσταση την επόμενη
ημέρα για εκτυπωτές OfficeJet Pro
U6M76E ΗΡ Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για
εκτυπωτές OfficeJet Pro (U6M72E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία.
U6M76E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)



Υποσημειώσεις
1 Συγκριτικά με την πλειονότητα των έγχρωμων laser AiO αξίας κάτω των 500€ τον Αύγουστο του 2015, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q2 του 2015. Οι συγκρίσεις κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα laser
βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και τα αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας. Οι συγκρίσεις του κόστους ανά σελίδα για τα αναλώσιμα μελάνης HP υψηλής
χωρητικότητας βασίζονται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για τα δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Το κόστος ανά σελίδα των δοχείων μελάνης HP υψηλής χωρητικότητας υπολογίστηκε με βάση την εκτιμώμενη
λιανική τιμή και απόδοση σελίδων. Η απόδοση ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Με βάση τις αποδόσεις των δοχείων
μελάνης HP 956/957/958/959XL συγκριτικά με τα δοχεία μελάνης HP 952/953/954/955A. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Ανθεκτικότητα σε νερό, μουτζούρες, ξεθώριασμα και
μαρκαδόρους επισήμανσης με βάση τις δοκιμές ISO 11798 και εσωτερικές δοκιμές της HP. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/printpermanence.; 4 Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Απαιτείται συμβατή φορητή συσκευή με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC. Για τη λίστα των συμβατών φορητών συσκευών με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/nfcprinting.; 6 Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να
απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.; 7 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. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 8 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: http://www.hpjetadvantage.com.; 9 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.; 10 Το HP JetAdvantage On Demand είναι μια εφαρμογή web που απαιτεί πρόσβαση στο Internet. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, τα εξής: Internet Explorer® 9-11, Google Chrome® 9 και νεότερες εκδόσεις, Mozilla® Firefox® 4 και νεότερες εκδόσεις, Safari® 5 και νεότερες εκδόσεις. Συμβατό με επιλεγμένες συσκευές HP LaserJet, OfficeJet Pro και Digital
Sender Flow που μπορούν να συνδεθούν στο Internet. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hpjetadvantage.com.; 11 Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το
λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.

http://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση.
Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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