
Řada barevných multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise
700 M775

Určeno pro pracovní skupiny, které potřebují cenově
dostupnou, spolehlivou multifunkční tiskárnu s funkcemi
tisku, kopírování, skenování a faxu1, která tiskne
vynikající barevné dokumenty o velikosti až A3 a nabízí
spolehlivé podávání papíru a funkce zabezpečení.

● Využijte technologii okamžitého náběhu ke snížení spotřeby energie1.
● Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku.
● Omezení spotřeby – digitální skenování, ukládání a distribuce dokumentů.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®
1 V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.
Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti HP pro správu majetku
a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775dn

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775f

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775z

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775z+

1 Funkce faxu jsou na barevné multifunkční tiskárně HP LaserJet Enterprise 700 M775dn k dispozici s volitelnou faxovou kartou.
2 Maximální kapacita 4 350 listů je k dispozici pouze u M775dn s přidaným volitelným podavačem na 3 500 listů se stojanem a volitelným zásobníkem na
500 listů.
3 Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další
podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou
vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit.
Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgrady firmwaru.
4 Přístup k nastavení barev se liší dle zařízení.
5 Další možnosti digitálního odesílání jsou k dispozici prostřednictvím softwaru HP Digital Sending, který je třeba zakoupit samostatně.

Tato cenově dostupná multifunkční tiskárna A3
rozšíří vaše možnosti pomocí řady funkcí a tisku
v živých barvách.
● Zvyšte možnosti barevného tisku s médii o velikosti až
A3 a vytvářejte impozantní marketingové materiály a
další dokumenty.

● Udělejte dojem s ostrým textem a hladkými barvami a
získejte barevný výstup odpovídající paletě
Pantone®.

● Přímo na multifunkční tiskárně vše zvládnete od
začátku až do konce – tisk, kopírování, skenování a
faxování1 pomocí velké dotykové obrazovky.

● Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého
smartphonu nebo tabletu prakticky odkudkoli3.

Zvyšte produktivitu a snadno spravujte tisk.
● Zvyšte svou produktivitu – tento dříč mezi
multifunkčními tiskárnami nabízí kapacitu až 4 350
listů pro velké tiskové úlohy2.

● Zautomatizujte velkoobjemové tiskové úlohy a ušetřete
čas s automatickým podavačem na 100 listů.

● Snadno spravujte firemní barevný tisk pomocí řízení
přístupu k barevnému tisku HP4.

● Přímý tisk nebo ukládání souborů na multifunkční
tiskárně pomocí snadno přístupného portu USB.

Zjednodušte své pracovní procesy pomocí
spolehlivého skenování.
● Zlepšete pracovní procesy pomocí dotykové
obrazovky, která umožňuje otevírání náhledů, úpravy
a digitální odesílání dokumentů5.

● Zjednodušte úlohy: tiskněte, kopírujte, faxujte1 a
skenujte projekty přímo na velké barevné dotykové
obrazovce multifunkční tiskárny.

● Zapojte papírové dokumenty do digitálních
pracovních toků – můžete snadno odesílat
naskenované dokumenty do faxu1, e-mailu nebo
síťových složek.

● Efektivně zachyťte ten správný obsah: vyvarujte se
prázdných stránek v naskenovaných dokumentech,
aby se neplýtvalo papírem.



Představení produktu

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:
1. Automatický podavač dokumentů na 100 listů
2. Intuitivní 8'' (20,3 cm) otočný dotykový SVGA barevný ovládací panel
s firmwarem FutureSmart a náhledem skenování
3. Zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
4. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk a ukládání souborů
5. Sešívačka/stohovač pro sešití až 30 stran a stohování výstupního
zásobníku na 500 listů
6. Standardní výstupní stohovač na 250 listů
7. Přední dvířka umožňují pohodlný přístup k jedné černé a třem
barevným univerzálním tiskovým kazetám HP
8. Vestavěný automatický oboustranný tisk
9. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
10. Vysokokapacitní podavač s kapacitou 3 500 listů se skříní pro
celkem 3 850 listů
11. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme až 100 stran
12. Port faxu
13. Procesor 800 MHz, standardní paměť 1,5 GB
14. Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
15. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
16. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet

Přehled kompletní řady

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775dn
● tisk, kopírování, skenování,
digitální odesílání

● rychlost tisku/kopírování až
30 str./min (barevně)

● až 600 x 600 dpi (s technologií
HP ImageREt 3600)

● 1536 MB paměti RAM
● procesor 800 MHz
● 1 vysoce výkonný zabezpečený
pevný disk HP

● 1 vysokorychlostní hostitelský port
USB 2.0

● 1 vysokorychlostní port USB 2.0
zařízení

● 2 interní hostitelské porty USB 2.0
● 1 port Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T

● 1 port pro připojení dalšího
zařízení (FIH)

● 1 zásuvka pro integraci hardwaru
● víceúčelový zásobník na 100 listů
● vstupní zásobník na 250 listů
● automatický podavač dokumentů
na 100 listů

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775f
● jako barevná multifunkční tiskárna
HP LaserJet Enterprise 700
M775dn se standardně
vestavěným faxem

● 1 zásobník na 500 listů
● 1 podavač papíru na 500 listů
s podstavcem

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775z
● jako barevná multifunkční tiskárna
HP LaserJet Enterprise 700
M775dn s vestavěným faxem

● Sešívačka/stohovač na 500 listů
papíru

● 3 podavače na 500 listů se
stojanem

Barevná multifunkční tiskárna HP
LaserJet Enterprise 700 M775z+
● jako barevná multifunkční tiskárna
HP LaserJet Enterprise 700
M775dn s vestavěným faxem

● Sešívačka/stohovač na 500 listů
papíru

● Podavač na 3 500 listů se
stojanem



Doporučené příslušenství

CE860A
Zásobník papíru na 500 listů
pro HP Color LaserJet
Zvyšte produktivitu se snadno
nainstalovatelným zásobníkem
na papír, který umožňujte tisk
více stránek bez nutnosti znovu
vkládat papír a vložení dvou
různých typů papíru současně.

C8091A
Náplň kazety se sponami HP
Náhradní náplně zásobníku
svorek HP přinášejí úspory a
jistotu, že již nebudete muset
zásobníky často vyměňovat.
Každá náhradní náplň
obsahuje 5 000 svorek.

CE725A
Podavač papírů na 3 x 500
listů pro tiskárnu HP Color
LaserJet a stojan
Čas, který ušetříte při vkládání
papíru, můžete využít k tisku.
Podavač papíru se stojanem
3x500-sheet uspokojí vaše
potřeby velkoobjemového
tiskového prostředí.

CE792A
Podavač se stojanem HP
LaserJet 1x500-sheet
Zvyšte produktivitu rostoucích
pracovních skupin pomocí
těchto jednoduchých, ale
praktických doplňků
k podávání papíru, které
dokážou pracovat s médii od
formátu A4/letter po formát
A3 a zaručují delší interval
tisku bez doplňování papíru.

CF305A
Podavač se stojanem HP
LaserJet 1x3500 listů
Čas, který ušetříte při vkládání
papíru, můžete využít k tisku.
Tento podavač se stojanem
1x3500-sheet uspokojí vaše
potřeby velkoobjemového
tiskového prostředí.

CC487A
Analogový fax 500 pro HP
LaserJet MFP
Zvyšte produktivitu pracovního
týmu a zefektivněnte sdílení
informací. Jednoduše přidejte
vestavný analogový fax k
multifunkční tiskárně HP
LaserJet1, abyste mohli odesílat
a přijímat dokumenty rychle,
snadno a bezpečně.

Informace pro objednávání

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775dn (CC522A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775dn; Černá tonerová
kazeta HP LaserJet (cca na 13500 stran);
Tonerové kazety HP LaserJet, azurová,
purpurová a žlutá (cca 16 000 stran);
Instalační příručka, záruční list; Disk CD s
ovladači a elektronickou dokumentací;
Napájecí kabel; Zásobník na 250 listů

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775f (CC523A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775f; Černá tonerová kazeta
HP LaserJet (cca na 13500 stran); Tonerové
kazety HP LaserJet, azurová, purpurová a žlutá
(cca 16 000 stran); Instalační příručka,
záruční list; Disk CD s ovladači a elektronickou
dokumentací; Napájecí kabel, kabel Telecom;
Zásobník na 250 listů, zásobník papíru
1x500-sheet, podavač se stojanem
1x500-sheet; Vestavěný fax

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775z (CC524A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775z; Černá tonerová kazeta
HP LaserJet (cca na 13500 stran); Tonerové
kazety HP LaserJet, azurová, purpurová a žlutá
(cca 16 000 stran); Instalační příručka,
záruční list; Disk CD s ovladači a elektronickou
dokumentací; Napájecí kabel, kabel Telecom;
Zásobník na 250 listů, podavač se stojanem
3x500-sheet, sešívačka/stohovač na 500 listů;
Vestavěný fax

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775z+ (CF304A)
Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet
Enterprise 700 M775z+; Černá tonerová
kazeta HP LaserJet (cca na 13500 stran);
Tonerové kazety HP LaserJet, azurová,
purpurová a žlutá (cca 16 000 stran);
Instalační příručka, záruční list; Disk CD s
ovladači a elektronickou dokumentací;
Napájecí kabel, kabel Telecom; Zásobník na
250 listů, podavač se stojanem 1x3500-sheet,
sešívačka/stohovač na 500 listů; Vestavěný fax

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství
CE860A Zásobník papíru na 500 listů pro HP Color LaserJet
C8091A Náplň kazety se sponami HP
CE725A Podavač papírů na 3 x 500 listů pro tiskárnu HP Color

LaserJet a stojan
CE792A Podavač se stojanem HP LaserJet 1x500-sheet
CF305A Podavač se stojanem HP LaserJet 1x3500 listů
CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
L2718A Náhradní válec HP 100 ADF

Možnosti připojení
J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB

Spotřební materiál
CE340A Černá tonerová kazeta HP 651A LaserJet

Průměrná výtěžnost černé tiskové kazety při nepřetržitém tisku
je 13 500 standardních stran. Uváděná hodnota výtěžnosti

odpovídá normě ISO/IEC 19798.
CE341A Azurová tonerová kazeta HP 651A LaserJet

Průměrná výtěžnost neseparované azurové/žluté/purpurové
tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 16 000 standardních
stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC

19798.
CE342A Žlutá tonerová kazeta HP 651A LaserJet

Průměrná výtěžnost neseparované azurové/žluté/purpurové
tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 16 000 standardních
stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC

19798.
CE343A Purpurová tonerová kazeta HP 651A LaserJet

Průměrná výtěžnost neseparované azurové/žluté/purpurové
tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 16 000 standardních
stran. Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC

19798.
CE515A Sada pro údržbu tiskáren HP LaserJet CE515A, 220 V

150 000 stran
CE516A Přenosová sada HP LaserJet CE516A

150 000 stran
CE980A Sběrná nádobka toneru HP Color LaserJet CE980A

Servis a podpora
U6W53E - 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro
barevnou tiskárnu LaserJet M775
U6W54E - 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro
barevnou tiskárnu HP LaserJet M775
U6W55E - 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den pro
barevnou tiskárnu LaserJet M775
U6W77PE - 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den
pro barevnou tiskárnu HP LaserJet M775
U6W78PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den
pro barevnou tiskárnu LaserJet M775
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 je v souladu se směrnicí ISO/IEC 19798. Skutečná
výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Další informace
naleznete na adrese http://www.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 A4Černá: Až 30 str./min, Barevný rozsah: Až 30 str./min

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 1536 MB. Nelze rozšířit
Pevný disk Standardní integrovaný vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP, minimální kapacita 320 GB;hardwarové šifrování AES 256 nebo vyšší;funkce bezpečného vymazání (Secure File Erase-Temporary Job

Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)
Tisk Kvalita Technologie HP ImageREt 3600

Rozlišení Černá: Až 600 x 600 dpi, Barevný rozsah: Až 600 x 600 dpi
Jazyky tiskárny HP PCL 6, HP PCL 5c (ovladač HP PCL 5c je dostupný pouze z webu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1.4), Apple AirPrint™
Řezy písma/fonty 105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úrovně 3 (vestavěný 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 120 000 stran
Doporučený počet stran za měsíc 2500 až 7500
Okraje tisku (mm) Horní: 4,2 mm. Levý: 2,6 mm. Pravý: 5 mm. Dolní: 2,6 mm
Maximální oblast tisku 302 x 454,2 mm

Fax Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn: Volitelné; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f: ano; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z: ano; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+: ano;
Rychlost modemu 33,6 kbps
Kompatibilita v oblasti
telekomunikací

Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f: Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/ES (doložka II) s označením CE (Evropa); FCC část 68; jiná
telekomunikační schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z: Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE
1999/5/EC (dodatek II.) s označením CE (Evropa); FCC část 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko); PTC-200 (Nový Zéland); další telekomunikační
schválení podle požadavků jednotlivých zemí; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+: Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/ES (doložka II)
s označením CE (Evropa); FCC část 68; jiná telekomunikační schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi;

Paměť faxu Až 100 stran
Rozlišení faxu Standardní: 204 x 98 dpi. Jemné: 204 x 196 dpi. Velmi jemné: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi pouze pro přijaté faxy)
Rychlá volba Až 100 čísel (každé může obsahovat 100 cílů)

Digitální odesílání (digital sending) Formáty souborů Digitální odesílání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenování do snadno přístupného portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Tisk ze snadno přístupného
portu USB: PDF, PS, soubory Print Ready (.prn, .pcl, .cht)

Funkce Standardní: skenování do e-mailu; ukládání do síťové složky; ukládání na jednotku USB; odeslání na server FTP; odeslání do síťového faxu (LAN); odeslání do intern.
faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL. Volitelné: Volitelně přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu;
odeslání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář

Skenování Rychlost skenování (A4) Rychlost tisku až 30 str./min (černobíle), až 30 str./min (barevně)
Rychlost oboustranného skenování
(A4)

Rychlost tisku až 14 obr./min (černobíle), až 14 obr./min (barevně)

Typ Ploché provedení, ADF. Barevné skenování:ano
Rozlišení skenování Optické: Až 600 dpi. Rozšířené: Až 600 dpi
Bitová hloubka 24bitová
Úrovně odstínů šedé 256
Oblast pro snímání Maximální velikost média: 297 x 420 mm
Okraje pro snímané předlohy Levý: 4,2 mm. Horní: 4,2 mm. Pravý: 4,2 mm. Dolní: 4,2 mm

Kopírování Rychlost kopírování Černobíle A4: Až 30 kopií/min, Barevný rozsah: Až 30 kopií/min
Rozlišení kopií Až 600 x 600 dpi
Několik kopií Až 9 999 kopií
Zmenšit/zvětšit 25 až 400 %

Manipulace s médii Vstup: Kapacita Hmotnost Velikost
Zásobník 1 listy: 100 (75 g/m²); průhledné fólie: 50; štítky: 50;

obálky: 10
60 až 220 g/m² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m²
(lesklý papír); 163 až 220 g/m² (kartón, lesklý –
karta)

A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4
(JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pohlednice (JIS);
DPostcard (JIS); obálky (B4, B5, C5, DL); 76 x 127 to
320 x 470 mm

Zásobník 2 listy: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Lesklý papír
(160 g/m²): Lesklý papír (220 g/m²): 50

60 až 220 g/m² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m²
(lesklý papír); 163 až 220 g/m² (kartón, lesklý –
karta)

A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS);
DPostcard (JIS); 148 x 182 až 297 x 432 mm

ADF Listy: 100 49 až 120 g/m² A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10
x 15 cm; 13 x 18 cm

Výstup: Obálky: Až 35 obálky. Fólie: Až 175 listů
Duplexní tisk: Automatický (standardní)

Typy médií Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, lesklý – velmi vysoká gramáž, karton, lesklý – karta),
matný HP, měkký lesklý HP, lesklý HP, barevná fólie, štítky, hlavička, obálka, předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý, tvrdý HP, neprůsvitný film, uživatelem definovaný

Rozhraní a připojení Standardní: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn: 1 vysokorychlostní hostitelský port 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 2.0; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f: 1 vysokorychlostní hostitelský port 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 2.0; 1 port faxu; Barevná
multifunkční tiskárna 700 M775z: 1 vysokorychlostní hostitelský port 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 2.0; 1 port faxu; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+: 1 vysokorychlostní hostitelský port 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 2.0; 1 port faxu;
Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Kompatibilita s operačními systémy Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32/64 bitová verze), Windows® Server 2008 R2 (64bitová
verze); Mac OS X v10.6, 10.7; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na: Terminálové služby Citrix a Windows® (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX
(hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); zařízení typu SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); ovladač pro mobilní zařízení HP ePrint Mobile Driver
(hp.com/go/eprintmobiledriver). Aktuální ovladače tiskáren HP a software najdete na webové stránce podpory HP, hp.com/go/lj700colorMFPM775_software

Minimální požadavky na systém Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB místa na pevném disku;
systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na adrese: microsoft.com. Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru
kompatibilního s operačním systémem naleznete na adrese: apple.com

Standardní software Instalační služba Windows®, samostatný ovladač HP PCL 6, instalátor pro systém Mac, ovladač HP pro emulaci postskriptového jazyka
Ovládací panel 20,5cm dotykový barevný grafický displej (CGD), otočný (nastavitelný úhel); tlačítka pro ovládání úloh; LED tlačítko Výchozí; Zás. pro integr. hardw.; snadno přístupný port USB 2.0
Napájení Požadavky:Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz). Spotřeba:703 W (kopírování), 686 W (tisk), 85 W (pohotovostní režim), 14,8 W (režim spánku),

0,5 W (vypnuto). Běžná spotřeba energie: 5,421 kWh/týden.. Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí; mohli byste tím poškodit
tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Testovaná konfigurace: barevný, jednostranný tisk a kopírování.

Rozměry (š x h x v) Bez obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn: 592 x 639 x 595 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f: 745 x 668 x 1143 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z: 745 x 668 x
1198 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+: 745 x 668 x 1198 mm; Včetně obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn: 760 x 745 x 832 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f:
856 x 760 x 1522 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z: 856 x 760 x 1553 mm; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z+: 856 x 760 x 1553 mm;

Hmotnost Bez obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn: 63,7 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f: 96,8 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z: 107,7 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700
M775z+: 116,3 kg; Včetně obalu: Barevná multifunkční tiskárna 700 M775dn: 76,5 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775f: 116 kg; Barevná multifunkční tiskárna 700 M775z: 126,7 kg; Barevná
multifunkční tiskárna 700 M775z+: 135,6 kg;

Správa tiskárny HP Web Jetadmin; Utilita HP (Mac)
Správa zabezpečení Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP prostřednictvím TLS, IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos;podpora

konfigurace WJA-10 IPsec pomocí modulu plug-in IPsec
Provozní prostředí Provozní teplota: 15 až 27 ºC . Doporučená provozní teplota: 17 až 25 ºC . Provozní vlhkost: 10 až 70 % RH . Provozní vlhkost doporučená: 30 až 70% RH . Teplota skladování: 0 až 35 ºC . Vlhkost

skladování: 10 až 90 % RH
Akustické vlastnosti Akustický výkon:6,7 B(A)

Akustický tlak:53 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: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice

EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí. Předepsané normy: IEC 60950-1 +A1 (mezinárodní), EN 60950-1 +A11 +A1 +A12 (EU), IEC
60825-1, licence GS (Evropa), EN 60825-1 (třída laserového/LED zařízení 1), směrnice o nízké spotřebě 2006/95/ES se značením CE (Evropa); jiná bezpečnostní schválení vyžadovaná jednotlivými
zeměmi. ENERGY STAR: ano

Záruka Jeden rok, se zárukou opravy u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

http://www.hp.com/cz
Řešení: http://www.hp.com/go/gsc; Písma a emulace IPDS: http://www.hp.com/go/laserjetfonts; HP Web Jetadmin:
http://www.hp.com/go/wja; univerzální tiskový ovladač HP: http://www.hp.com/go/upd
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službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli
další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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