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Σειρά εκτυπωτών HP Neverstop LaserΣειρά εκτυπωτών HP Neverstop Laser
10001000
Απόλυτη ελευθερία εκτύπωσης. Ο πρώτος εκτυπωτής laser στον κόσμο με ενσωματωμένο δοχείο γραφίτη.Απόλυτη ελευθερία εκτύπωσης. Ο πρώτος εκτυπωτής laser στον κόσμο με ενσωματωμένο δοχείο γραφίτη.

Εκτυπώστε υψηλούς όγκους εύκολα με τον πρώτο εκτυπωτή laser στον κόσμο χωρίς δοχείο  – περιλαμβάνει
γραφίτη για 5.000 σελίδες.  Βασιστείτε στην ποιότητα της HP με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Εκτυπώστε και
σαρώστε σχεδόν από οπουδήποτε με την εφαρμογή HP Smart – τη βέλτιστη εφαρμογή εκτύπωσης από φορητές
συσκευές στην κατηγορία.

HP Neverstop Laser 1000aHP Neverstop Laser 1000a HP Neverstop Laser 1000wHP Neverstop Laser 1000w

ΕπισημάνσειςΕπισημάνσεις
Μονόχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 20 σελ/λεπτόΜονόχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 20 σελ/λεπτό

Γραφίτης για 5.000 σελίδες στη συσκευασίαΓραφίτης για 5.000 σελίδες στη συσκευασία

Γραφίτης με δυνατότητα επαναφόρτωσηςΓραφίτης με δυνατότητα επαναφόρτωσης

Ασύρματη εκτύπωση με WiFi DirectΑσύρματη εκτύπωση με WiFi Direct

Συμβατότητα με την εφαρμογή HP SmartΣυμβατότητα με την εφαρμογή HP Smart

Συνδεσιμότητα High Speed USB 2.0Συνδεσιμότητα High Speed USB 2.0

Χωρητικότητα εισόδου 150 φύλλωνΧωρητικότητα εισόδου 150 φύλλων

Έως 5.000 σελίδες από την πρώτη στιγμή, πριν από την πρώτη αναπλήρωσηΈως 5.000 σελίδες από την πρώτη στιγμή, πριν από την πρώτη αναπλήρωση
Κατασκευασμένος για εκτυπώσεις υψηλού όγκου – εξασφαλίστε γραφίτη για 5.000 σελίδες
από την πρώτη στιγμή.

Εξασφαλίστε ταχύτητες εκτύπωσης έως 20 σελ/λεπτό.

Μειώστε τις συχνές αλλαγές χαρτιού με τον δίσκο χαρτιού χωρητικότητας 150 φύλλων.

Ποιότητα αυθεντικού γραφίτη HP. Εξοικονομήστε έως και 80% σε γραφίτηHP.Ποιότητα αυθεντικού γραφίτη HP. Εξοικονομήστε έως και 80% σε γραφίτηHP.
Βασιστείτε σε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, κάθε φορά, με αυτόν τον επαναστατικό
εκτυπωτή laser.

Εκτυπώστε ευκρινές κείμενο και έντονο μαύρο.

Ο πρωτοποριακός εκτυπωτής της HP σάς βοηθάει να εκτυπώνετε υψηλούς όγκους με
εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

Αυτόματη αναπλήρωση σε 15 δευτερόλεπτα, χωρίς ακαταστασίαΑυτόματη αναπλήρωση σε 15 δευτερόλεπτα, χωρίς ακαταστασία
Επαναφορτώστε εύκολα τον γραφίτη, χωρίς ακαταστασία.

Επαναφέρετε τα επίπεδα γραφίτη γρήγορα και εύκολα με το κιτ αναπλήρωσης γραφίτη.

Ελευθερία για εργασία από οπουδήποτεΕλευθερία για εργασία από οπουδήποτε
Αποκτήστε πρόσβαση και εκτυπώστε έγγραφα και εικόνες από το Dropbox και το Google
Drive, με το smartphone.

Εξασφαλίστε σάρωση υψηλής ποιότητας και κάντε κοινή χρήση στο Dropbox, Google Drive,
email ή στο cloud – σχεδόν οπουδήποτε.

Εξασφαλίστε ειδοποιήσεις κατά την εκτύπωση, σάρωση ή αντιγραφή από το smartphone.

Συνδέστε το smartphone ή το tablet απευθείας με τον εκτυπωτή – και εκτυπώστε εύκολα
χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.
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Φύλλο δεδομένων | Σειρά εκτυπωτών HP Neverstop Laser 1000

Περιήγηση στο προϊόνΠεριήγηση στο προϊόν

Απεικονίζεται ο εκτυπωτής HP Neverstop Laser 1000wΑπεικονίζεται ο εκτυπωτής HP Neverstop Laser 1000w

1. Οθόνη 3 LED

2. Δίσκος εξόδου 100 φύλλων

3. Θύρα Hi-Speed USB 2.0

4. 20 σελ/λεπτό

5. Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση, εκτύπωση Wi-Fi Direct (μόνο μοντέλο w)

6. Δίσκος εισόδου 150 φύλλων

7. Ο προεγκατεστημένος θρυλικός γραφίτης HP προσφέρει έως 5.000 σελίδες

24. Εξασφαλίστε ποιότητα και αξιοπιστία HP σε κάθε σελίδα, με εξοικονόμηση έως 80%

25. Αυθεντική ποιότητα HP, εξοικονόμηση έως 80%

Η σειρά με μια ματιάΗ σειρά με μια ματιά

ΜοντέλοΜοντέλο HP Neverstop Laser 1000aHP Neverstop Laser 1000a HP Neverstop Laser 1000wHP Neverstop Laser 1000w

Αριθμός προϊόντοςΑριθμός προϊόντος 4RY22A 4RY23A

ΛειτουργίεςΛειτουργίες Εκτύπωση

Μνήμη/επεξεργαστήςΜνήμη/επεξεργαστής 32 MB/500 MHz

Πίνακας ελέγχουΠίνακας ελέγχου 3 LED

Εκτύπωση από φορητές συσκευέςΕκτύπωση από φορητές συσκευές Δεν διατίθεται Εφαρμογή HP Smart

ΣυνδεσιμότηταΣυνδεσιμότητα USB USB, Wi-Fi

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιούΣυνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού 250–2.500 σελίδες

Ταχύτητα εκτ.Ταχύτητα εκτ. 20 σελ/λεπτό
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Φύλλο δεδομένων | Σειρά εκτυπωτών HP Neverstop Laser 1000

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξηΑξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
ΑναλώσιμαΑναλώσιμα W1103AW1103A Αυθεντικό κιτ αναπλήρωσης μαύρου γραφίτη laser HP 103A Neverstop (2.500 σελίδες)

W1103ADW1103AD Διπλή συσκευασία αυθεντικού κιτ αναπλήρωσης μαύρου γραφίτη laser HP 103AD Neverstop (Ανά κιτ: 2.500 σελίδες)

W1104AW1104A Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης laser μαύρου χρώματος HP 104A (20.000 σελίδες)

Επισκευή και υποστήριξηΕπισκευή και υποστήριξη UB4Z7EUB4Z7E Υπηρεσία HP για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτή Neverstop Laser 1000 
UB4Z4EUB4Z4E Υπηρεσία HP για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτή Nerverstop Laser 1000

Τεχνικές προδιαγραφέςΤεχνικές προδιαγραφές
ΜοντέλοΜοντέλο HP Neverstop Laser 1000aHP Neverstop Laser 1000a HP Neverstop Laser 1000wHP Neverstop Laser 1000w

Αριθμός προϊόντοςΑριθμός προϊόντος 4RY22A 4RY23A

ΛειτουργίεςΛειτουργίες Εκτύπωση

Πίνακας ελέγχουΠίνακας ελέγχου Ενδεικτική λυχνία

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (A4, κανονική)Ασπρόμαυρη (A4, κανονική) Έως 20 σελ./λεπτό;

Εκτύπωση πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα)Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,6 δευτερόλεπτα;
Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια)Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε 14 δευτερόλεπτα;

Ανάλυση εκτύπωσης Ασπρόμαυρη (βέλτιστη)Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 x 2 dpi;
ΤεχνολογίαΤεχνολογία: 600 x 600 dpi;

Μηνιαίος κύκλος εργασιών Έως 20,000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιούΣυνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού : 250-2.500

Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού εκτυπωτή Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ΗΡ, εφαρμογή HP
Smart

Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης ΗΡ, Wi-Fi Direct, εφαρμογή HP Smart

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή PCLmS; URF; PWG

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσηςπεριθώρια εκτύπωσης άνω: 2 mm, Κάτω: 2 mm, αριστερά: 2 mm, δεξιά: 2 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 216 x 297 mm

Εκτύπωση διπλής όψης Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)
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Φύλλο δεδομένων | Σειρά εκτυπωτών HP Neverstop Laser 1000

ΜοντέλοΜοντέλο HP Neverstop Laser 1000aHP Neverstop Laser 1000a HP Neverstop Laser 1000wHP Neverstop Laser 1000w

Αριθμός προϊόντοςΑριθμός προϊόντος 4RY22A 4RY23A

Ταχύτητα επεξεργαστήΤαχύτητα επεξεργαστή 500 MHZ

ΣυνδεσιμότηταΣυνδεσιμότητα

Βασική Θύρα Hi-Speed USB 2.0 Θύρα Hi-Speed USB 2.0; Ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

Ασύρματη λειτουργία Όχι Ναι

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Εφαρμογή HP Smart; Πιστοποίηση
Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct

ΜνήµηΜνήµη ΒασικήΒασική: 32 MB; ΜέγιστηΜέγιστη: 32 MB

Διαχείριση μέσωνΔιαχείριση μέσων

Αριθμός δίσκων χαρτιού ΒασικήΒασική: 1 δίσκος εισόδου ; Μέγιστη; Μέγιστη: 1 δίσκος εισόδου

Τύποι μέσων Απλό χαρτί, βαρύ χαρτί, χαρτί bond, ετικέτα, ελαφρύ χαρτί, φάκελος

Μέγεθος μέσων Συνήθεις (μετρήσεις)Συνήθεις (μετρήσεις): 105 x 148,5 έως 215,9 x 297 mm ; Υποστηριζόμενες (μετρήσεις); Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): A6; A5; A4; Φάκελος No.10; Φάκελος C5; Φάκελος DL; B5 (JIS); 105 x
148,5 έως 215,9 x 297 mm

Διαχείριση μέσων Βασική είσοδοςΒασική είσοδος: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων
Τυπική έξοδοςΤυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 100 φύλλων

Βάρος μέσων 60 έως 120 g/m²;

Χωρητικότητα εισόδου Δίσκος 1Δίσκος 1: Φύλλα: 150; Φάκελοι: 1
ΜέγιστηΜέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα
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Φύλλο δεδομένων | Σειρά εκτυπωτών HP Neverstop Laser 1000

ΜοντέλοΜοντέλο HP Neverstop Laser 1000aHP Neverstop Laser 1000a HP Neverstop Laser 1000wHP Neverstop Laser 1000w

Αριθμός προϊόντοςΑριθμός προϊόντος 4RY22A 4RY23A

Χωρητικότητα εξόδου ΒασικήΒασική: Μέχρι 100 φύλλα
ΜέγιστηΜέγιστη: Μέχρι 100 φύλλα

Συμβατά λειτουργικά συστήματαΣυμβατά λειτουργικά συστήματα
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer;
Apple®OS X EI Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο
Internet, USB; Linux: για περισσότερες πληροφορίες: https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing

Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύουΣυμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer;
Apple®OS X EI Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο
Internet, USB; Linux: για περισσότερες πληροφορίες: https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματοςΕλάχιστες απαιτήσεις συστήματος

WindowsWindows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet
Explorer;
MacMac: Apple®OS X EI Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση
στο Internet, USB

Περιλαμβανόμενο λογισμικόΠεριλαμβανόμενο λογισμικό

Για λειτουργικό σύστημα Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού HP, πρόγραμμα απεγκατάστασης λογισμικού HP (εξαιρείται Win8+), πρόγραμμα
οδήγησης εκτυπωτή HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), εγκατάσταση & λογισμικό συσκευής, online εγχειρίδια
χρήσης, HP Printer Assistant, Μελέτη βελτίωσης προϊόντων HP; Για λειτουργικό σύστημα Mac: Οθόνη υποδοχής (κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία
http://www.hp.com ή στην πηγή εφαρμογών OS για λογισμικό LaserJet)

Διαχείριση εκτυπωτήΔιαχείριση εκτυπωτή HP Printer Assistant (UDC); Εργαλειοθήκη συσκευής HP; HP Utility (Mac)

Διαστάσεις και βάροςΔιαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ΕλάχιστοΕλάχιστο 380,5 x 293,4 x 211 mm; ΜέγιστηΜέγιστη: 380,5 x 465 x 445 mm;

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ) 475 x 290 x 420 mm

Βάρος εκτυπωτή 6,93 kg 6,95 kg

Βάρος πακέτου 8,7 kg

Περιβάλλον λειτουργίαςΠεριβάλλον λειτουργίας ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία: 15 έως 32,5°C; ΥγρασίαΥγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία

Συνθήκες αποθήκευσηςΣυνθήκες αποθήκευσης ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία: -20 έως 40°C;

ΘόρυβοςΘόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχουΕκπομπές ισχύος ήχου: 6,5 B(A); Εκπομπές πίεσης ήχουΕκπομπές πίεσης ήχου: 51 dB(A)

ΙσχύςΙσχύς

ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις: 220 V - 240 V ονομαστική σε +/-10% (ελάχ. 198 V, μέγ. 264 V), 50 - 60 Hz ονομαστική σε +/- 3 Hz (ελάχ. 47 Hz, μέγ. 63 Hz);
ΚατανάλωσηΚατανάλωση: 365 Watt (ενεργή εκτύπωση), 2,8 Watt (ετοιμότητα), 0,6 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,1 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση);
Τυπική κατανάλωση ρεύματοςΤυπική κατανάλωση ρεύματος : Energy Star: 0,710 kWh/εβδομάδα;
Τύπος τροφοδοτικούΤύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό;

ΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσεις

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Μέρος 15, Υποενότητα B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Τεύχος
5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε
χώρας/περιοχής
Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Συμμόρφωση με Blue AngelΣυμμόρφωση με Blue Angel Όχι, ανατρέξτε στο έγγραφο ECI (Ecolabel Comparison Information)

Χώρα προέλευσηςΧώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίαςΠεριεχόμενα συσκευασίας

Εκτυπωτής HP Neverstop Laser M1000a; Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης
μαύρου χρώματος HP (απόδοση 5.000 σελίδων, χρηστική διάρκεια ζωής
20.000 σελίδων); Οδηγός αναφοράς; Οδηγός εγκατάστασης; Φυλλάδιο
κανονιστικών πληροφοριών; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης;
Καλώδιο τροφοδοσίας

Εκτυπωτής HP Neverstop Laser M1000w; Προεγκατεστημένο; Αυθεντικό
τύμπανο απεικόνισης μαύρου χρώματος HP (απόδοση 5.000 σελίδων,
χρηστική διάρκεια ζωής 20.000 σελίδων); Οδηγός αναφοράς; Οδηγός
εγκατάστασης; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Φυλλάδιο
υποστήριξης; Φυλλάδιο δήλωσης ΕΕ; Οδηγός εγγύησης; Καλώδιο
τροφοδοσίας; Καλώδιο USB

ΕγγύησηΕγγύηση Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση https://www.support.hp.com
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Φύλλο δεδομένων | Σειρά εκτυπωτών HP Neverstop Laser 1000

ΥποσημειώσειςΥποσημειώσεις

 Συνεχής εύκολη αναπλήρωση γραφίτη μέσω ενσωματωμένου τυμπάνου απεικόνισης OEM σε σύγκριση με την πλειονότητα ανταγωνιστικών μονόχρωμων εκτυπωτών laser ΟΕΜ αξίας μικρότερης των 250 € και πολυλειτουργικών
εκτυπωτών αξίας <350 €, σε όλο τον κόσμο, στις 15 Νοεμβρίου 2018. Εσωτερική έρευνα της HP και μελέτη της Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 που ανατέθηκε από την HP. Με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο Hardcopy
Peripherals Tracker της IDC για το 4ο τρίμηνο του 2018, δημοσίευση 4ου τριμήνου 2018. Για λεπτομέρειες: http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.
 Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Μέσος όρος με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19752 και σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Για λεπτομέρειες:

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: http://hp.com/go/mobileprinting.
 Σε σύγκριση με την πλειονότητα εφαρμογών εκτύπωσης από φορητές συσκευές OEM για εκτυπωτές inkjet και laser και εκτυπωτές all-in-one για το σπίτι και το οικιακό γραφείο, με τιμή χαμηλότερη ή ίση με 429,99 €. Με βάση το μερίδιο

αγοράς που αναφέρεται στο Hardcopy Peripherals Tracker της IDC για το 2ο τρίμηνο του 2018. Ισχυρισμός με βάση εργαστηριακές δοκιμές και έρευνα των εφαρμογών εκτύπωσης από φορητές συσκευές των κατασκευαστών εκτυπωτών
και τη μελέτη Keypoint Intelligence - Buyers Lab που ανατέθηκε από την HP. Βλέπε αναφορά Σεπτεμβρίου 2018 στη διεύθυνση http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.
 Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: http://hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα

οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
 Με βάση εσωτερική σύγκριση της HP του MSRP/(MRSP για την περιοχή EMEA) και του κόστους ανά σελίδα του εκτυπωτή HP LaserJet Pro M15 και του πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Pro M28 της ίδιας κατηγορίας, με αυθεντικό

δοχείο μαύρου γραφίτη τυπικής πλήρωσης HP 44A/48A LaserJet, τον Μάρτιο του 2019. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Εσωτερική έρευνα της HP και μελέτης της Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 που ανατέθηκε από την HP. Για λεπτομέρειες: http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.
 Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
 Το κιτ αναπλήρωσης γραφίτη δεν περιλαμβάνεται με τον εκτυπωτή. Πωλείται ξεχωριστά.
 Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι σήμα

κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσειςΤεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

 Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του
συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
 Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και

την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
 Ως κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων το μήνα. Αυτή η τιμή παρέχει μια σύγκριση της ανθεκτικότητας του προϊόντος σε σχέση με άλλες ασπρόμαυρες ή έγχρωμες συσκευές HP LaserJet και σας

επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλα τους εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές, ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις των συνδεδεμένων ατόμων ή ομάδων.
 Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια

ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.
 Apple AirPrint - η φορητή συσκευή πρέπει να διαθέτει AirPrint®. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Google Cloud Print™ 2.0 -

απαιτεί εγγραφή Google Cloud Print™ και δημιουργία λογαριασμού Google. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Διαμόρφωση δοκιμής: Ασύρματο μοντέλο, εκτύπωση μίας όψης, χαρτί A4 με μέση ταχύτητα 20 σελ/λεπτό.
 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 συνήθως βασίζονται σε μετρήσεις συσκευής 115 V.
 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. Η τιμή Energy

Star συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις συσκευής 115 V.
 Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης μαύρου γραφίτη HP Laser (αρχική απόδοση γραφίτη μαύρου χρώματος 5.000 σελίδων, με χρηστική διάρκεια ζωής τυμπάνου απεικόνισης 20.000 σελίδων). Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν

σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://www.hp.com/grhttp://www.hp.com/gr

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή 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 του παρόντος δεν πρέπει
να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην ΕΜΕΑ 4AA7-4831, Σεπτέμβριος 2019
DOC-M

6/6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M
sy

ste
ms P

.C
.

www.m
sy

ste
ms.g

r


