
Φύλλο δεδομένων

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro
M203 series
Πάντα ένα βήμα μπροστά

Εξασφαλίστε περισσότερες σελίδες,
απόδοση και προστασία1 από έναν
ασύρματο HP LaserJet Pro με την
υποστήριξη δοχείων γραφίτη
JetIntelligence. Ορίστε ταχύτερο
ρυθμό για την επιχείρησή σας:
εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης
άμεσα και εύκολη διαχείριση που
μεγιστοποιεί την απόδοση.

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro
M203dn

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro
M203dw

Επισημάνσεις
● Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στο βασικό

εξοπλισμό

● Γρήγορη εκτύπωση (28 σελ/λεπτό A4)

● Γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας από
κατάσταση αναστολής λειτουργίας (αυτόματη
απενεργοποίηση)

● Ασύρματη συνδεσιμότητα (M203dw)

● HP ePrint, Apple AirPrint

● Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct (M203dw)

● Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP
για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

● JetIntelligence

Γρήγορη εκτύπωση, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
● Εκτυπώστε με το ρυθμό της επιχείρησης – αυτός ο εκτυπωτής προσφέρει γρήγορη

εκτύπωση διπλής όψης.

● Αποκτήστε άμεσα τα έγγραφα που χρειάζεστε και συνεχίστε. Εκτυπώστε τις πρώτες
σελίδες σε μόλις 7 δευτερόλεπτα.2

● Εξοικονομήστε ενέργεια με την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP.3

Η φορητή εκτύπωση γίνεται παιχνίδι
● Εκτυπώστε από iPhone® και iPad® με το AirPrint®, που προσαρμόζει αυτόματα τις

εκτυπώσεις στο σωστό μέγεθος χαρτιού.4

● Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας στον εκτυπωτή Wi-Fi Direct® – χωρίς
πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο.5

● Εκτυπώστε με την ευκολία που στέλνετε email, απευθείας από ένα smartphone, tablet ή
φορητό υπολογιστή με το HP ePrint.6

● Στείλτε εργασίες από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας σε οποιονδήποτε
εταιρικό εκτυπωτή, μέσω του Google Cloud Print™ 2.0.7

Διαχειριστείτε τις εκτυπώσεις σε εταιρικό επίπεδο με σιγουριά
● Εξασφαλίστε κεντρικό έλεγχο του περιβάλλοντος εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin –

και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας.8

● Αναγνώριση νέων συσκευών και λήψη πληροφοριών εκτύπωσης με απομακρυσμένο
εντοπισμό και παρακολούθηση με το HP Web Jetadmin.8

● Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά ασφάλειας βάσει πολιτικών για όλες τις συσκευές σας
με το προαιρετικό HP JetAdvantage Security Manager.9

Ποιότητα HP – σε κάθε εκτύπωση
● Δημιουργήστε καθαρό κείμενο, έντονο μαύρο και ευκρινή γραφικά με μαύρο γραφίτη

ακριβείας.

● Μην ξεγελιέστε από εναλλακτικές απομιμήσεις των αυθεντικών προϊόντων HP.
Εξασφαλίστε την ποιότητα για την οποία έχετε πληρώσει.

● Εκτυπώστε πάνω από 2 φορές περισσότερες σελίδες σε σύγκριση με τα τυπικά δοχεία,
με τα προαιρετικά αυθεντικά δοχεία γραφίτη υψηλής χωρητικότητας HP.10

● Εκτυπώστε περισσότερες σελίδες από κάθε άλλη φορά1 και παρακολουθήστε τον
υπολειπόμενο αριθμό σελίδων ώστε να διασφαλίζετε την αξία των χρημάτων σας.11
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Φύλλο δεδομένων | Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203 series

Περιήγηση στο προϊόν
Εικονίζεται ο εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dw

1. Πίνακας ελέγχου LED
2. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
3. Θύρα Hi-Speed USB 2.0. Θύρα δικτύου Fast Ethernet, θύρα πρόσβασης για

προαιρετικό κλείδωμα
4. Δίσκος εξόδου 100 φύλλων
5. Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct
6. Πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη από το επάνω κάλυμμα
7. Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση (802.11b/g/n)
8. δίσκος εισόδου προτεραιότητας 10 φύλλων
9. Δίσκος εισόδου 250 φύλλων (εικονίζεται ανοιχτός)

Η σειρά με μια ματιά

Μοντέλο Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dn Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dw

αριθμός προϊόντος G3Q46A G3Q47A

Λειτουργία Εκτύπωση Εκτύπωση

Ταχύτητα εκτ. Έως 28 σελ/λεπτό, διπλής όψης: έως 18 εικόνες/λεπτό Έως 28 σελ/λεπτό, διπλής όψης: έως 18 εικόνες/λεπτό

Αυτόματη εκτύπωση
διπλής όψης

Ναι Ναι

Συνδεσιμότητα 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0; 1 θύρα δικτύου Ethernet 10/100 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0; 1 θύρα δικτύου Ethernet 10/100; Ασύρματη σύνδεση
802.11 b/g/n

Δυνατότητα φορητής
εκτύπωσης

HP ePrint; AirPrint 1.5 με αισθητήρα παρουσίας μέσων; Google Cloud Print™ 2.0 HP ePrint; Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 με αισθητήρα παρουσίας
μέσων; Google Cloud Print™ 2.0

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Αναλώσιμα CF230A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 30A 1.600 σελίδες

CF230X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας ΗΡ 30Χ 3.500 σελίδες
CF232A Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 32A 23.000 σελίδες

υπηρεσίες και
υποστήριξη

UG206E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές LaserJet
UG086E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet
UG289E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές LaserJet
(UG206E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UG086E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UG289E:
Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)
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Φύλλο δεδομένων | Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203 series

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dn Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dw

αριθμός προϊόντος G3Q46A G3Q47A

λειτουργία Εκτύπωση

Πίνακας ελέγχου Κουμπί με LED: 3 φωτεινές ενδείξεις διόδου εκπομπής φωτός (LED)
(ετοιμότητα, προσοχή, γραφίτης); 2 κουμπιά (συνέχιση, άκυρο)

Κουμπί με LED: 4 φωτεινές ενδείξεις διόδου εκπομπής φωτός (LED) (ασύρματη
λειτουργία, ετοιμότητα, προσοχή, γραφίτης); 3 κουμπιά (συνέχιση, άκυρο,
ασύρματη λειτουργία)

Εκτύπωση

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης10 Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 28 σελ./λεπτό; Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης): Έως 18 εικ./λεπτό

εκτός της πρώτης
σελίδας12

ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα; Ασπρόμαυρη
(A4, αναστολή): Σε μόλις 7,6 δευτερόλεπτα

ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα; Ασπρόμαυρη
(A4, αναστολή): Σε μόλις 7,6 δευτερόλεπτα

Ανάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi; Τεχνολογία: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Μηνιαίος κύκλος
λειτουργίας13

Έως 20,000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού14: 250 έως 2.500

Δυνατότητες έξυπνου
λογισμικού εκτυπωτή

AirPrint 1.5 με αισθητήρα παρουσίας μέσων, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης,
τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, δοχεία
JetIntelligence, εκτύπωση διπλής όψης

AirPrint 1.5 με αισθητήρα παρουσίας μέσων, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης,
τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, δοχεία
JetIntelligence, πιστοποίηση Mopria, εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct, εκτύπωση
διπλής όψης

Βασικές γλώσσες
εκτυπωτή

PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG

Γραμματοσειρές 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4 mm, Κάτω: 4 mm, Αριστερά: 4 mm, Δεξιά: 4 mm

Εκτύπωση διπλής
όψεως

Αυτόματη (βασική)

Ταχύτητα επεξεργαστή 800 MHz

Συνδεσιμότητα

Βασική 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0; 1 θύρα δικτύου Ethernet 10/100

Ασύρματη λειτουργία Όχι Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

Δυνατότητα φορητής
εκτύπωσης

HP ePrint; AirPrint 1.5 με αισθητήρα παρουσίας μέσων; Google Cloud Print™ 2.0 HP ePrint; Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 με αισθητήρα παρουσίας
μέσων; Google Cloud Print™ 2.0

Μνήµη Βασική: 256 MB; μέγιστη : 256 MB

Χειρισμός χαρτιού

Αριθμός δίσκων χαρτιού Βασική: 1 βασικός δίσκος και δίσκος προτεραιότητας 10 φύλλων; μέγιστη: 1 βασικός δίσκος και δίσκος προτεραιότητας 10 φύλλων

τύποι μέσων Χαρτί (laser, απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβετ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ

Μέγεθος μέσων Προσαρμοσμένο (μετρικό): 76 x 127 έως 216 x 356 mm
Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4, A5, A6, B5 (JIS)

χειρισμός μέσων Βασική είσοδος: Δίσκος εισόδου 250 φύλλων, δίσκος προτεραιότητας 10 φύλλων
Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 150 φύλλων
Προαιρετική είσοδος: Όχι

βάρος μέσων 60 έως 163 g/m²; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 60 έως 163 g/m²

Χωρητικότητα εισόδου δίσκος 1: Φύλλα: 10; Φάκελοι: 10
μέγιστη: Έως 260 φύλλα

Χωρητικότητα εξόδου Βασική: Μέχρι 150 φύλλα
Φάκελοι: Μέχρι 10 φάκελοι
μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα

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 Internet, θύρα USB, Internet Explorer; Windows
Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan
(v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται Internet, USB; Linux (για περισσότερες
πληροφορίες: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Συμβατά λειτουργικά
συστήματα δικτύου

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

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 Internet, θύρα USB, Internet Explorer;
Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8;
Mac: Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται Internet, USB

Λογισμικό που
περιλαμβάνεται

Για λειτουργικό σύστημα Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού HP, πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης λογισμικού HP (εξαιρούνται Windows 8+),
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), εγκατάσταση συσκευής και λογισμικό, HP Printer
Assistant, μελέτη βελτίωσης προϊόντος HP, online εγχειρίδια χρήσης; Για Mac OS: Οθόνη υποδοχής (κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία
http://www.HP.com ή στην πηγή εφαρμογών λειτουργικού συστήματος για λογισμικό LaserJet)

Διαχείριση ασφάλειας Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης;
Eνεργοποίηση/Aπενεργοποίηση θυρών δικτύου; Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
κοινότητας SNMPv1

Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης;
Eνεργοποίηση/Aπενεργοποίηση θυρών δικτύου; Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
κοινότητας SNMPv1

Διαχείριση εκτυπωτή HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); Εργαλειοθήκη συσκευής HP; HP JetAdvantage Security Manager

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π
x Β x Υ)2

Ελάχιστο: 370,5 x 407,4 x 223,9 mm; μέγιστη: 370,5 x 624,4 x 359,5 mm

Διαστάσεις συσκευασίας
(Π x Β x Υ)

438 x 278 x 466 mm

Βάρος εκτυπωτή 6,9 kg

Βάρος συσκευασίας 9,2 kg

σκληρός δίσκος Δεν διαθέτει Δεν διαθέτει
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Φύλλο δεδομένων | Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203 series

Μοντέλο Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dn Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dw

αριθμός προϊόντος G3Q46A G3Q47A

Περιβάλλον
λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15 έως 32,5ºC; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -20 έως 60ºC; Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,6 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 53 dB(A)

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, 3,1 A; κατανάλωση: 480 Watt (ενεργή εκτύπωση), 1,9 Watt (ετοιμότητα), 0,5 Watt
(αναστολή), 0,8 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/ενεργοποίηση με USB, ενεργοποιημένη κατά την παράδοση), 0,05 Watt (αυτόματη
απενεργοποίηση/χειροκίνητη ενεργοποίηση), 0,05 Watt (χειροκίνητη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 0826 kWh/εβδομάδα;
Energy Star: 0,810 kWh/εβδομάδα; τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Τεχνολογία
εξοικονόμησης
ενέργειας

Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP

πιστοποιήσεις CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση Β); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010

Περιεχόμενα
συσκευασίας1

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dn; Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet
HP (1.000 σελίδες); Τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP (23.000 σελίδες); HIG;
Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Φυλλάδιο;
Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Προγράμματα οδήγησης
λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM; CD με το λογισμικό και την
ηλεκτρονική τεκμηρίωση; Καλώδιο τροφοδοσίας

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203dw ; Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet
HP (1.000 σελίδες); Τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP (23.000 σελίδες); HIG;
Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Φυλλάδιο;
Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Προγράμματα οδήγησης
λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM; CD με το λογισμικό και την
ηλεκτρονική τεκμηρίωση; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB

Εγγύηση Εγγύηση αντικατάστασης μονάδας για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές
νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις βραβευμένες διαθέσιμες υπηρεσίες και επιλογές υποστήριξης της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com/support.
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Φύλλο δεδομένων | Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M203 series

Υποσημειώσεις
1 Βάσει των αποδόσεων δοχείων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 για αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet HP 30A σε σύγκριση με αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet HP 83A και αυθεντικά δοχεία
μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 30X σε σύγκριση με αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 83X. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Οι μετρήσεις έχουν γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17629. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα
του εγγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printerclaims.
3 Οι δυνατότητες της αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις.
4 Η φορητή συσκευή πρέπει να έχει iOS v7.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
5 Το χαρακτηριστικό υποστηρίζεται σε επιλεγμένους εκτυπωτές. Πριν από την εκτύπωση, η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας με το σήμα MFP ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct®. 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 εμπορικό σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.
6 Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού ePrint για τον εκτυπωτή. Μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
7 Απαιτεί εγγραφή Google Cloud Print™ και δημιουργία λογαριασμού Google. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
8 Με τον HP LaserJet Pro M203 δεν υποστηρίζονται όλα τα χαρακτηριστικά του HP Web Jetadmin. Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη στη διεύθυνση: http://www.hp.com/go/webjetadmin.
9 Με βάση εσωτερική έρευνα της HP για τις προσφορές ανταγωνιστών (Σύγκριση ασφάλειας συσκευών, 1/2015) και την αναφορά λύσεων για το HP JetAdvantage Security Manager 2.1 της Buyers Lab, 2/2015. Απαιτείται
ξεχωριστή αγορά. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/securitymanager.
10 Σύγκριση βάσει των αποδόσεων δοχείων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 24711 για αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής χωρητικότητας HP 30X σε σύγκριση με αυθεντικά δοχεία μαύρου γραφίτη LaserJet
HP 30Α. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
11 Σε σύγκριση με μετρητές δοχείων προηγούμενων προϊόντων HP.
12 Μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Για ορισμένα χαρακτηριστικά απαιτείται η αγορά προαιρετικού βοηθητικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet (~1000 σελίδες), αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP (~23.000 σελίδες). Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και
άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2 Χωρίς δίσκους και χωρίς επέκταση των καλυμμάτων
3 Με δοχεία εκτύπωσης
4 Το Wi-Fi Direct είναι διαθέσιμο μόνο σε πακέτο M203dw
5 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. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας βασίζονται κατά κανόνα σε μέτρηση σε συσκευή 115 V.

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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