
Řada tiskáren HP LaserJet Enterprise M806

Ideální pro zvýšení produktivity a efektivity vašeho podnikání.
Vybavte své týmy tiskárnou HP A3 z nejvyšší řady, aby mohly rychle
zpracovávat velké tiskové úlohy a tisknout mobilně. Vaši investici
ochrání snadné možnosti upgradování.

1 Bezdrátový přímý tisk je standardní výbavou tiskárny HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A a lze jej volitelně přidat k tiskárnám HP LaserJet Enterprise M806dn a M806x+ CZ245A. Mobilní zařízení mohou vyžadovat aplikaci nebo ovladač. Výkon
bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od tiskárny. Podrobnosti najdete na stránce hp.com/go/wirelessprinting.
2 Tisk dotykem je standardní výbavou tiskárny HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A a lze jej volitelně přidat k tiskárnám HP LaserJet Enterprise M806dn a M806x+ CZ245A. Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC.
3 Maximální kapacita paíru 4 600 listů je standardní výbavou tiskáren HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A a M806x+ CZ245A a lze ji volitelně přidat k tiskárně HP LaserJet Enterprise M806dn s volitelným velkokapacitním vstupním zásobníkem na
3 500 listů.
4 sešívačka/stohovač 2, sešívačka / stohovač / děrovačka a brožurovačka 2 jsou doplňková příslušenství. Je nutno zakoupit samostatně.
5 Univerzální tiskový ovladač HP je bezplatně ke stažení na stránce hp.com/go/upd.
6 Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce hp.com/go/webjetadmin.
7 Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP je třeba zakoupit samostatně.
8 Technologie okamžitého zabezpečení HP je součástí centra zabezpečení zobrazování a tisku HP a je třeba ji zakoupit samostatně.
9 Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP není k dispozici pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise M806dn a nelze jej zakoupit samostatně.
10 Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti nebo prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový
provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové
širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti najdete na stránce hp.com/go/mobileprinting.
11 Podporuje systémy OS X® Lion, OS X Mountain Lion a tato zařízení se systémem iOS 4.2 nebo novějším: iPad® (všechny modely), iPhone® (3GS nebo novější) a iPod touch® (3. generace nebo novější). Funguje s tiskárnami HP podporujícími technologii
AirPrint a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem OS X nebo iOS. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky
společnosti Apple® Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint™ a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Zvýšení produktivity: dejte pracovním
skupinám rychlost, kterou potřebují.
● Rychle a snadno tiskněte velké úlohy díky rychlosti tisku
až 56 str./min formátu A4 a velmi velké vstupní kapacitě
až 4 600 listů3. Všestranné možnosti manipulace s
papírem zahrnují sešívačku / stohovač / děrovačku a
brožurovačku4.

● Zjednodušte úlohy tím správným dotykem –
zjednodušte uživatelům zpracovávání úloh pomocí
velkého 10,9cm (4,3") barevného dotykového displeje.

● Jednoduchost všude kolem – jeden společný ovladač
usnadňuje tisk všem uživatelům5.

● S technologií okamžitého náběhu nemusíte čekat a
můžete ihned tisknout a šetřit energii.

Jedna investice, snadné rozšíření.
● Mějte vše pod kontrolou i mimo kancelář – s aplikací HP
Web Jetadmin6 můžete centrálně monitorovat a řídit
tiskárny.

● Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP7 umožňuje
zavést systémové zásady pro ochranu všech vašich
zařízení HP.

● Rychle zabezpečte své tiskárny pomocí technologie
okamžitého zabezpečení HP8 a ochraňte důvěrná data
odesílána do tiskárny pomocí vysoce výkonného
zabezpečeného pevného disku HP9.

● Tiskněte s pozitivní identifikací – můžete ověřovat
uživatele u zařízení a zvýšit tak zabezpečení tiskových
úloh.

Buďte efektivnější s mobilním tiskem.
● Mobilní tisk je snadnější s bezdrátovým přímým tiskem1

a umožňuje pohodlný tisk dotykem z mobilního
zařízení2.

● Umožněte zaměstnancům tisknout z mobilních zařízení
pomocí integrované podpory nebo softwaru a aplikace
HP ePrint10.

● Snadný tisk se zařízeními Apple® – umožněte
uživatelům bezdrátově tisknout ze zařízení iPad®,
iPhone® nebo iPod touch®11.



Představení produktu
1. Intuitivní 10,9cm (4,3") dotykový barevný ovládací panel
2. Výstupní zásobník na 500 listů
3. Zásuvka pro integraci hardwaru (HIP) umožňující integraci řešení
4. Průchozí výstupní zásobník na 100 listů lícem nahoru
5. Přední dvířka pro pohodlný přístup k tonerové kazetě HP vše v
jednom
6. Vestavěný automatický oboustranný tisk
7. Dva vstupní zásobníky na 500 listů podporující média o velikosti až
A3 (11 x 17")
8. Velkokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů podporující média
A4/Letter
9. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk souborů
10. Víceúčelový zásobník na 100 listů pojme média s gramáží až 220
g/m²
11. Pravá dvířka poskytující přístup k odstranění zaseklých listů
12. Procesor 800 MHz, standardní paměť 1 GB
13. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
14. Přístupový port pro volitelný zámek typu Kensington
15. Port USB (pro připojení zařízení jiných výrobců)
16. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
17. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Kabelový svazek pro připojení cizího rozhraní (pro připojení zařízení
jiných výrobců)

Přehled kompletní řady

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn
● rychlost černobílého tisku formátu A4: až 56
str./min (oboustranně: až 56 obr./min)

● rychlost černobílého tisku formátu A3: až 28
str./min.

● až 1 200 x 1 200 dpi (s technologií HP FastRes
1200)

● paměť 1 GB RAM, rozšiřitelná na 1,5 GB
● procesor 800 MHz
● 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0
● 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení
● 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T
● 1 port pro připojení dalšího zařízení
● 1 zásuvka pro integraci hardwaru
● 2 interní hostitelské porty USB
● Dva vstupní zásobníky na 500 listů
● Víceúčelový zásobník na 100 listů

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+
NFC/Wireless Direct
● jako tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn plus:
● modul NFC pro bezdrátový přímý tisk
● vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP 320 GB
● velkokapacitní zásobník na 3 500 listů (zásobník 4:
pouze 1 500 listů A4 nebo letter, zásobník 5: pouze
2 000 listů A4 nebo letter)

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+
● jako tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn plus:
● vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP 320 GB
● velkokapacitní zásobník na 3 500 listů (zásobník 4:
pouze 1 500 listů A4 nebo letter, zásobník 5: pouze
2 000 listů A4 nebo letter)



Doporučené příslušenství

C3F79A
Vysokokapacitní vstupní zásobník – 3500
listů pro HP LaserJet
Prostřednictvím tohoto vysoce výkonného a
robustního vstupního vstupního podavače se
stojanem zvýšíte produktivitu rostoucích
pracovních skupin. Rozšíření vstupní kapacity o
3 500 listů dovolí, aby se uživatelé více
soustředili na vlastní kancelářskou práci a
strávili méně času zakládáním papíru.

CZ285A
Dokončovací jednotka / vazač brožur HP
LaserJet
Brožurovačka/finišer HP LaserJet vám umožní
vytvářet složitější dokončené dokumenty
vlastními silami bez časové prodlevy a výdajů za
externí služby.

CZ994A
Sešívačka / stohovač HP LaserJet
Sešívačka/stohovač HP LaserJet nabízí
atomatické sešívání a stohování pro zlepšení
efektivity a zvýšení výstupní kapacity.

CZ996A
Sešívačka / stohovač HP LaserJet
s děrováním 2/4
Sešívačka/stohovač HP LaserJet s děrovačkou
2/4 nabízí atomatické sešívání a stohování pro
zlepšení efektivity a zvýšení výstupní kapacity.

Informace pro objednávání

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A)
Tiskárna HP LaserJet M806dn; Černá tonerová kazeta HP
LaserJet (cca na 34 500 stran); Příručka pro instalaci hardwaru,
informační leták, záruční list; Dokumentace k tiskárně a ovladač
na disku CD-ROM; napájecí kabel

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/Wireless Direct
(D7P69A)
Tiskárna HP LaserJet M806x+; Černá tonerová kazeta HP
LaserJet (cca na 34 500 stran); Příručka pro instalaci hardwaru,
informační leták, záruční list; Dokumentace k tiskárně a ovladač
na disku CD-ROM; napájecí kabel; Modul NFC

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)
Tiskárna HP LaserJet M806x+; Černá tonerová kazeta HP
LaserJet (cca na 34 500 stran); Příručka pro instalaci hardwaru,
informační leták, záruční list; Dokumentace k tiskárně a ovladač
na disku CD-ROM; napájecí kabel

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství
C3F79A Vysokokapacitní vstupní zásobník – 3500 listů pro

HP LaserJet
CZ285A Dokončovací jednotka / vazač brožur HP LaserJet
CZ994A Sešívačka / stohovač HP LaserJet
CZ996A Sešívačka / stohovač HP LaserJet s děrováním 2/4
C8091A Náplň kazety se sponami HP (5 000 svorek) pro

doplňkovou sešívačku/stohovač
CC383A Zásobník HP na 2000 svorek, 2balení pro

brožurovačku / dokončovací jednotku

Možnosti připojení
J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB
J8029A Příslušenství HP 2800w NFC/Wireless Direct

Spotřební materiál
C2H57A HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit
CF325X HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner

Cartridge
Průměrná výtěžnost kazety je 40 000

standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá
normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku.

Servis a podpora
U8C50E – 3 roky hardwarové podpory HP následující
pracovní den pro tiskárnu LaserJet Enterprise M806
U8C53E – 3 roky hardwarové podpory HP s odpovědí do 4
hodin 9x5 pro tiskárnu LaserJet Enterprise M806
U8C51E – 4 roky hardwarové podpory HP následující
pracovní den pro tiskárnu LaserJet Enterprise M806
U8C52E – 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní
den pro tiskárnu LaserJet Enterprise M806
U8C71PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP
následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet Enterprise
M806
U8C72PE – 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP
následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet Enterprise
M806
U8C73PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s
odpovědí do 4 hodin 9x5 pro tiskárnu LaserJet Enterprise
M806

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu http://www.hp.com
Informace o pracovním procesu, správě zařízení a dalších možných řešeních naleznete v katalogu globálních řešení na adrese: www.hp.com/go/gsc

Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném
obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory
balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.



Technická specifikace
Tisková technologie Laser

Rychlost tisku Černobíle A4: Až 56 str./min, duplex: Až 56 obr./min
A3 černý: Až 28 str./min
Doba tisku první černobílé strany (A4): Již za 8,5 s
Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému,
softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

Procesor 800 MHz

Paměť 1 GB. Rozšiřitelné na 1,5 GB prostřednictvím standardního slotu 1 GB DIMM

Pevný disk Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP s kapacitou 320 GB (pouze u modelů D7P69A a CZ245A)

Tisk Kvalita HP FastRes 1200 (kvalita rozlišení 1 200 dpi), 600 x 600 dpi s technologií HP Resolution Enhancement
Rozlišení Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky tiskárny HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v. 1.4)
Řezy písma/fonty 105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL; 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript úrovně 3 (integrovaný symbol „euro“); 1

interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu
flash dalších výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na webové stránce hp.com/go/laserjetfonts

Provozní zátěž (měsíční, A4) Až 300 000 stran
Doporučený počet stran za měsíc 10 000 až 50 000
Okraje tisku (mm) Horní: 2,0 mm. Levý: 2,0 mm. Pravý: 2,0 mm. Dolní: 2,0 mm

Manipulace s médii Vstup: Kapacita Hmotnost Velikost
Zásobník 1 listy: 100; obálky: 100; štítky: 100 60 až 220 g/m² A3, A4, A5, RA3, B4, B5, pohlednice (oboustranný

JIS); obálky (DL, C5, B5); 98 x 191 až 312 x 470 mm
Zásobník 2, 3 listy: 500; štítky: malá množství 60 až 199 g/m² A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 až 297 x 431,8 mm
Zásobník 4, 5 CZ244A: volitelný velkokapacitní vstupní zásobník,

zásobník 4: listy: 1 500 (pouze A4), zásobník 5: listy:
2 000 (pouze A4); D7P69A: Velkokapacitní vstupní
zásobník, zásobník 4: listy: 1 500 (pouze A4),
zásobník 5: listy: 2 000 (pouze A4); CZ245A: jako
model D7P69A;

60 až 199 g/m² CZ244A: Volitelný velkokapacitní vstup, zásobník
4/5: A4, 210 až 297 mm; D7P69A: Velkokapacitní
vstup, zásobník 4/5: A4, 210 až 297 mm; CZ245A:
jako model D7P69A;

Výstup: Počet listů: Až 600 listů. Fólie: Až 100 listů
Duplexní tisk: Automatický (standardní)

Typy médií Papír (univerzální, barevný, hlavičkový, běžný, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), štítky, kartón, fólie

Rozhraní a připojení Standardní: CZ244A: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FIH); 1 zásuvka pro
integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB; D7P69A: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhraní
NFC/Wireless (včetně příslušenství); 1 port pro připojení dalšího zařízení; 2 interní hostitelské porty USB; CZ245A: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1
port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FIH); 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB;

Kompatibilita s operačními systémy Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový), Windows XP (SP2 nebo vyšší) (32bitový a 64bitový), Windows Server 2012 (64bitový), Windows
Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2003 (SP1 nebo vyšší) (32bitový a 64bitový), Mac OS X verze 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Nejnovější
podporu pro operační systémy najdete na: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Terminálové služby Citrix a Windows (hp.com/go/upd); Softwarový ovladač HP ePrint
(hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); Zařízení typu SAP (hp.com/go/sap/drivers); Tisk SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect
(hp.com/go/jetdirectunix_software). Informace o ovladači LaserJet a o podpoře jsou k dispozici na stránce: hp.com/support/ljM806; hp.com/go/hpsc; hp.com/support

Kompatibilita se síťovými operačními systémyHP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 nebo vyšší; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 a vyšší; RED HAT Linux 7.x a vyšší; Solaris®
2.5 a vyšší (pouze systémy SPARC®); SUSE Linux 8.x nebo vyšší; Windows 2003 SP2+ 64bitový; Windows Server 2003 SP2+; Terminálové služby Windows; Windows Vista (32bitový a 64bitový); Podpora
systému Windows Vista; Windows XP SP3+ (64bitový); Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional a Windows Vista; Windows 7 SP1
nebo vyšší (32bitový a 64bitový); Windows 8 (32bitový a 64bitový); Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový); Windows Server 2008 R2 (64bitový); Windows Server 2012 (64bitový). (Pro kompatibilitu s
Microsoft IPv6 použijte systémWindows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional a Windows Vista)

Minimální požadavky na systém Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2012 (64bitový), Windows XP (SP2+); Jednotka
CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazená sběrnice USB (USB 1.1 nebo 2.0) nebo síťové připojení; 200 MB volného místa na pevném disku; Systémové požadavky hardwaru kompatibilního
s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com. Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB volného místa na pevném disku; Jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k
internetu; Vyhrazená sběrnice USB (USB 1.1 nebo 2.0) nebo síťové připojení (systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce apple.com)

Standardní software Samostatný ovladač tiskárny HP PCL 6, Mac SW Link to Web (instalační služba Mac Installer), instalační služba Windows Installer

Ovládací panel 10,9cm barevný LCD displej s rezistivní dotykovou obrazovkou; otočný displej (nastavitelný úhel); podsvícené kapacitní tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky); Snadno přístupný
port USB; Zásuvka pro integraci hardwaru

Napájení Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 A. Spotřeba: 1 000 W (tisk), 38 W (připraveno), 6,5 W (režim spánku), 2,2 W (Auto On/Auto Off), 0,3 W (vypnuto). Typická spotřeba energie: 4,0
kWh/týden

Rozměry (š x h x v) Bez obalu: CZ244A: 1 095 x 648 x 635 mm; D7P69A: 1 095 x 715 x 1 040 mm; CZ245A: 1 095 x 715 x 1 040 mm; ; Včetně obalu: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1 368 mm;
CZ245A: 856 x 790 x 1 368 mm;

Hmotnost Bez obalu: CZ244A: 76,1 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Včetně obalu: CZ244A: 88,84 kg; D7P69A: 130,87 kg; CZ245A: 130,67 kg;
Správa tiskárny HP Web Jetadmin; Utilita HP (Mac)

Správa zabezpečení CZ244A: Správa identity: ověřování Kerberos, ověřování LDAP, PIN kódy pro 1 000 uživatelů, volitelná pokročilá řešení pro řízení přístupu HP a ověřování od jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Síť:
ověřování pomocí IPSec/firewallu s certifikátem, předsdíleného klíče a Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam
řízení přístupu; Data: šifrování úložiště, SSL/TLS, šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zásuvka pro bezpečnostní zámek, zakázání portu USB, zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
zabezpečení; Správa zabezpečení: Kompatibilní s aplikací HP Imaging & Printing Security Center; D7P69A: Správa identity: ověřování Kerberos, ověřování LDAP, PIN kódy pro 1 000 uživatelů, volitelná
pokročilá řešení pro řízení přístupu HP a ověřování od jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Síť: ověřování pomocí IPSec/firewallu s certifikátem, předsdíleného klíče a Kerberos, podporuje konfiguraci
WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam řízení přístupu; Data: šifrování úložiště, bezpečné vymazání, SSL/TLS, šifrované přihlašovací údaje;
Zařízení: zásuvka pro bezpečnostní zámek, zakázání portu USB, zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení zabezpečení; Správa zabezpečení: Kompatibilní s aplikací HP Imaging & Printing
Security Center; CZ245A: jako model D7P69A;

Provozní prostředí Provozní teplota: 10 až 32,5 ºC . Doporučená provozní teplota: 10 až 32,5 ºC . Provozní vlhkost: 10 až 80% RH . Provozní vlhkost doporučená: 10 až 80% RH . Teplota skladování: 0 až 40 ºC . Vlhkost
skladování: 10 až 90 % RH

Akustické vlastnosti Akustický výkon:7,2 B(A); Akustický tlak:55 dB(A)

Certifikáty CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (třída A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE
(Evropa); další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí. Předepsané normy: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011;
IEC 60825-1:2007 (produkt třídy 1 laser/LED); EN 60825-1:2007 (produkt třídy 1 laser/LED); Certifikát GS (Německo, Evropa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí s
označením CE (Evropa); jiná bezpečnostní schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi. ENERGY STAR: ano

Záruka Limitovaná jednoletá záruka v místě instalace; 24hodinová podpora; Telefonní podpora 7 dní v týdnu, produkt: Jednoletá záruka opravy v místě instalace. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky
v jednotlivých zemích lišit. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku hp.com/support.

http://www.hp.com/cz
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