
Fişa de date

HP LaserJet Pro MFP M227
series
Fiţi cu un pas înainte

Obţineţi mai multe pagini,
performanţă şi protecţie superioare1

de la un echipament MFP HP LaserJet
Pro, susţinut de cartuşele de toner
JetIntelligence. Stabiliţi un ritm mai
rapid al afacerii: imprimaţi documente
faţă-verso şi scanaţi, copiaţi, faxaţi şi
gestionaţi, pentru a contribui la
maximizarea eficienţei.

HP LaserJet Pro MFP M227sdn/
HP LaserJet Pro MFP M227fdn

HP LaserJet Pro MFP M227fdw

Aspecte importante
● Imprimare, scanare, copiere şi faxare

(M227fdn/fdw)

● Viteză mare de imprimare (28 ppm A4)

● imprimare faţă-verso automată standard

● Scanare către e-mail, USB şi folderele din reţea
(M227fdw)

● LCD cu 2 linii (M227sdn/fdn) şi ecran tactil color
de 6,9 cm (M227fdw)

● Alimentator automat de documente de 35 de
coli;

● HP ePrint, Apple AirPrint

● Imprimare WiFi Direct şi NFC („atinge şi imprimă”)
(M227fdw)

● JetIntelligence

Viteze mari, eficienţă energetică
● Imprimaţi, scanaţi, copiaţi şi faxaţi cu o imprimantă laser compactă, multifuncţională, care încape în

spaţii de lucru restrânse.

● Imprimaţi în ritmul afacerii, graţie imprimării rapide faţă-verso – prima pagină iese în numai 7
secunde.2

● Economisiţi energia cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.3

● Abordaţi activităţi şi scanaţi către e-mail, USB şi foldere din reţea, de la ecranul tactil color de 6,9 cm.4

Imprimarea mobilă este simplificată
● Imprimi de la dispozitive iPhone® şi iPad® utilizând AirPrint®, care ajustează automat lucrările la

formatul de hârtie corect.5

● Imprimaţi de la dispozitivul mobil cu tehnologiile Wi-Fi Direct® şi „atinge şi imprimă” (NFC) – nu este
nevoie de reţea.6,7

● Imprimaţi cu simplitatea trimiterii unui e-mail, direct de la un smartphone, o tabletă sau un notebook,
utilizând HP ePrint.8

● Trimiteţi lucrări de la smartphone, tabletă sau PC către orice imprimantă a companiei, utilizând
Google Cloud Print™ 2.0.9

Gestionaţi cu încredere imprimarea la nivelul întregii firme
● Centralizaţi controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin – şi creşteţi eficienţa firmei.10

● Identificaţi dispozitive noi şi obţineţi informaţii despre imprimare, descoperind şi monitorizând de la
distanţă cu HP Web Jetadmin.10

● Utilizaţi caracteristicile de protecţie bazate pe politici pentru flotă, utilizând HP JetAdvantage Security
Manager (opţional).11

Calitate HP – la fiecare imprimare
● Produceţi text clar, nuanţe intense de negru şi imagini clare cu tonerul negru de precizie.

● Nu vă lăsaţi înşelat de cartuşele ce imită originalele HP. Asiguraţi-vă că obţineţi calitatea pentru care
aţi plătit.

● Imprimaţi de 2x mai multe pagini decât cu cartuşele standard, utilizând cartuşele de toner originale
de capacitate extinsă HP (opţionale).12

● Obţineţi mai multe pagini ca oricând1 şi urmăriţi paginile rămase, pentru a vă asigura că obţineţi
valoarea pentru care aţi plătit.13
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Prezentarea produsului
HP LaserJet Pro MFP M227fdw (cu tavă de hârtie deschisă)

1. ADF de 35 coli
2. Scanerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 216 x 297 mm
3. Ecran tactil color de 6,9 cm
4. Port USB uşor accesibil
5. Imprimare faţă-verso automată
6. Port de fax, port USB 2.0 de mare viteză, port de reţea Fast Ethernet, port de acces pentru

încuietoare opţională
7. Sertar de ieşire de 100 coli
8. Imprimare Wi-Fi Direct şi „atinge şi imprimă” (NFC)
9. Acces prin capac superior la cartuşele de toner

10. Tavă de alimentare prioritară, 10 coli
11. Tavă de intrare de 250 coli (deschisă)
12. Interfaţă de reţea wireless (802.11b/g/n) încorporată

Scurtă descriere a seriilor

Model HP LaserJet Pro MFP M227sdn HP LaserJet Pro MFP M227fdw HP LaserJet Pro MFP M227fdn

Număr produs G3Q74A G3Q75A G3Q79A

Funcţii Imprimare, copiere, scanare Imprimare,copiere,scanare,fax Imprimare,copiere,scanare,fax

Fax Nu Da Da

Viteză de imprimare Până la 28 ppm, 18 ipm duplex Până la 28 ppm, 18 ipm duplex Până la 28 ppm, 18 ipm duplex

Imprimare faţă-verso automată Automat (standard) Automat (standard) Automat (standard)

Panou de control LCD cu 2 linii Ecran tactil de 6,9 cm, LCD (grafic color) LCD cu 2 linii, cu tastatură alfanumerică

ADF Da, 35 coli Da, 35 coli Da, 35 coli

Lucru în reţea Ethernet integrat Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporate Ethernet integrat

Capabilitate de imprimare mobilă HP ePrint; AirPrint 1.5 cu senzor de prezenţă a
suportului; Google Cloud Print™ 2.0

HP ePrint; imprimare Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 cu
senzor de prezenţă a suportului; Google Cloud

Print™ 2.0; funcţie „atinge şi imprimă” (NFC)
activată

HP ePrint; AirPrint 1.5 cu senzor de prezenţă a
suportului; Google Cloud Print™ 2.0

Accesorii, consumabile şi asistenţă
Consumabile CF230A Cartuş de toner LaserJet original HP 30A Negru 1.600 pagini

CF230X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 30X Negru 3.500 de pagini
CF232A Cilindru fotosensibil LaserJet original HP 32A 23.000 de pagini
CHP110 Hârtie HP Office - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CHP310 Hârtie HP LaserJet - 500 coli/A4/210 x 297 mm

Service şi asistenţă UH764E - Pachet de servicii HP Care Pack cu asistenţă de returnare la depozit, 3 ani
UH757E - Pachet de servicii HP Care Pack cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 3 ani
UH764E - Pachet de servicii HP Care Pack cu asistenţă de returnare la depozit pentru imprimante LaserJet, 3 ani
(UH764E: Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia, UH757E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania,
Suedia, Elveţia, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UH764E: Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)
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Specificaţii tehnice
Model HP LaserJet Pro MFP M227sdn HP LaserJet Pro MFP M227fdw HP LaserJet Pro MFP M227fdn

Număr produs G3Q74A G3Q75A G3Q79A

Funcţii Imprimare, copiere, scanare Imprimare,copiere,scanare,fax

Panou de control Afişaj LCD cu 2 linii, pentru text; butoane (OK, Înapoi,
Înainte/Înapoi, Anulare, Număr de copii, Mai închis/Mai
deschis, Meniu Copiere, Pornire copiere, Configurare
principală);2 indicatoare luminoase cu diode
electroluminiscente (LED-uri) (Pregătit, Atenţie)

Ecran tactil de 6,9 cm (2,7 inchi), LCD (grafic color) Afişaj LCD cu 2 linii, pentru text; butoane (OK, înapoi,
înainte/înapoi, anulare, număr de copii, mai închis/mai
deschis, meniu copiere, pornire copiere, configurare
principală, reapelare, tastatură alfanumerică, pornire
fax); 2 indicatoare luminoase cu diode
electroluminiscente (LED-uri) (Pregătit, Atenţie)

Imprimare

Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare1 Alb-negru (A4, normal): Până la 28 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 18 ipm

Prima pagină evacuată2 Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,4 sec; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 7,7 s

Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,8 s; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 8,1 s

Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,6 s; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 6,8 s

Rezoluţie de imprimare Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Ciclu lunar de funcţionare3 Până la 30.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat4: 250-2.500

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

AirPrint 1.5 cu senzor de prezenţă a suportului,
tehnologie Instant-on, tehnologie HP
Auto-On/Auto-Off, cartuşe JetIntelligence, imprimare
duplex

AirPrint 1.5 cu senzor de prezenţă a suportului,
tehnologie Instant-on, tehnologie HP
Auto-On/Auto-Off, cartuşe JetIntelligence, certificat
Mopria, imprimare Wi-Fi Direct, imprimare duplex

AirPrint®, tehnologie Instant-on, tehnologie HP
Auto-On/Auto-Off, cartuşe JetIntelligence, imprimare
duplex

Limbaje de imprimantă standard PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG

Fonturi şi seturi de fonturi 84 de fonturi TrueType scalabile

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 4 mm, Jos: 4 mm, Stânga: 4 mm, Dreapta: 4 mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 206 x 348 mm

Imprimare duplex Automat (standard)

Copiere

Viteză de copiere5 Negru (A4): Până la 28 cpm

Specificaţii copiator Număr de copii; mai deschis/mai închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaţionare; mod Ciornă; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluţie copie: 600 x
600 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%

Scanare

Viteză de scanare6 Normal (A4): Până la 15 ppm Normal (A4): Până la 12 ppm

Format fişier scanat JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Specificaţiile scanerului Tehnologie de scanare: CIS; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (SO clasic); versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu;
Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 215,9 x 297 mm

Funcţii avansate de scanare Scanare către e-mail şi foldere din reţea

Suprafaţă scanabilă Dimensiune minimă suport (suport plat): Nu; Dimensiune maximă suport (suport plat): 215,9 x 297 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 148,5 x 210 mm;
Dimensiune maximă suport (ADF): 215,9 x 355,6 mm

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri 24 biţi / 256

Transmitere digitală Standard: Scanare către e-mail; scanare către folder de
reţea

Fax

Fax Nu Da, 33,6 kbps

Specificaţii fax Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanţe de gri);
Apelare rapidă: Până la 120 de numere (119 grupuri
de apeluri); Conformitate Telecom: Telecomunicaţii
wireless: directiva UE R&TTE 1999/5/CE, EN 301 489-1
V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328
V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Fax Telecom: ES 203 021,
directiva R&TTE 1999/5/CE (Anexa II) cu marcaj CE
(Europa)

Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanţe de gri);
Apelare rapidă: Până la 120 de numere (119 grupuri
de apeluri); Conformitate Telecom: Fax Telecom: ES
203 021; Directiva R&TTE 1999/5/CE (Anexa II) cu
marcaj CE (Europa); alte aprobări Telecom în
conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune

Funcţii software inteligente ale faxului Agendă de fax; apelare rapidă; coduri facturare fax; arhivare şi redirecţionare fax; blocare faxuri de intrare

Viteză procesor 800 MHz

Conectivitate

Standard 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet 10/100Base-TX 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 USB 2.0 de mare viteză
(gazdă); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 linie telefon
(intrare); 1 linie telefon (ieşire); wireless; NFC

1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet 10/100Base-TX;
1 linie telefonică (intrare); 1 linie telefonică (ieşire)

Wireless Nu Wi-Fi 802.11b/g/n încorporat Nu
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Model HP LaserJet Pro MFP M227sdn HP LaserJet Pro MFP M227fdw HP LaserJet Pro MFP M227fdn

Număr produs G3Q74A G3Q75A G3Q79A

Capabilitate de imprimare mobilă HP ePrint; AirPrint 1.5 cu senzor de prezenţă a
suportului; Google Cloud Print™ 2.0

HP ePrint; imprimare Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 cu senzor
de prezenţă a suportului; Google Cloud Print™ 2.0;
funcţie „atinge şi imprimă” (NFC) activată

HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0

Protocoale de reţea acceptate TCP/IP: IPv4; IPv6; mod IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS

Memorie Standard: 256 MB; Maxim : 256 MB

Manipulare suport

Numărul tăvilor pentru hârtie Standard: 1 tavă principală, plus tavă prioritară de 10 coli; Maxim: 1 tavă principală, plus prioritate 10 coli

Tipuri suport Hârtie (laser, simplă, foto, aspră, velină), plicuri, etichete, carton, cărţi poştale

Dimensiune suport Acceptate (metric): A4; A5; A6; B5 (JIS)
ADF: A4

Manipulare suport Intrare standard: Tavă de intrare de 250 coli, tavă prioritară pentru 10 coli
Ieşire standard: tavă ieşire de 150 coli
ADF: 35 coli

Greutate suport 60 - 163 g/m²; ADF: 60 - 163 g/m²

Capacitate de intrare Tava 1: Coli: 10; plicuri: 10
Tava 2: Coli: 250; plicuri: 10
Maxim: Până la 260 de coli
ADF: 35 coli

Capacitate de ieşire Standard: Până la 150 de coli
Plicuri: Până la 10 plicuri
Maxim: Până la 150 de coli

Sisteme de operare compatibile Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: numai
32 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite
(v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, Internet necesar, USB; Linux (pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (pentru mai multe informaţii, consultaţi http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Sisteme de operare de reţea
compatibile

Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: numai
32 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite
(v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, Internet necesar, USB; Linux (pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (pentru mai multe informaţii, consultaţi http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows
Vista: numai 32 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8;
Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, Internet necesar, port USB

Software inclus Pentru SO Windows: program instalare software HP, program dezinstalare software HP (se exclude Win8+), driver de imprimantă HP PCL6, experienţă dispozitiv HP (DXP), HP
Connected, configurare şi software dispozitiv, HP Printer Assistant, studiu de îmbunătăţire a produsului HP, manuale online pentru utilizatori, driver de scanare HP, aplicaţie HP
Scan, driver de fax HP (numai pachet 4:1), aplicaţie HP Fax (numai pachet 4:1); pentru Mac OS: ecran de întâmpinare (Direcţionează utilizatorii către http://www.hp.com sau la
sursa de aplicaţii a SO pentru software LaserJet)

Gestiunea imprimantei HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l x h)7 Minim: 403 x 407,4 x 311,5 mm; Maxim: 403 x 624,4 x 455,6 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 490 x 392 x 490 mm

Greutate imprimantă 9,4 kg

Greutate pachet 13,2 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: de la 15 la 32,5ºC; Umiditate: 30 - 70% RH

Stocare Temperatură: -20 – 60ºC; Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)

Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz, 3,3 A; Consum: 475 waţi (imprimare activă), 4,5 waţi (pregătit), 1 watt (repaus), 0,1 waţi (oprire
automată/activare prin USB, activate la expediere), 0,05 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,05 waţi (oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC): Blue Angel: 0,941
kWh/săptămână; Energy Star: 0,926 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Internă

Tehnologie cu caracteristici de
economisire a energiei

tehnologie HP Auto-On/Auto-Off

Certificări CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN
61000-3-3:2013; EN 55024:2010
Certificat ENERGY STAR®; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN
61000-3-3:2013; EN 55024:2010
Certificat ENERGY STAR®; CECP;

CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Clasa B, EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN
61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Titlul 47 CFR,
Partea a 15-a Clasa B / ICES-003, Articolul 6,
GB9254-2008, GB17625.1-2012
Certificat ENERGY STAR®; CECP;

Ce se găseşte în cutie8 HP LaserJet Pro MFP M227sdn; cartuş de toner
LaserJet HP Negru (1.600 pagini); tambur de imagine
LaserJet HP (23.000 pagini); cablu de alimentare; ghid
cu noţiuni introductive; poster de configurare; pliant de
asistenţă; documentaţie şi software pentru imprimantă
pe CD-ROM

HP LaserJet Pro MFP M227fdw; cartuş de toner
LaserJet HP Negru (1.600 pagini); tambur de imagine
LaserJet HP (23.000 pagini); cablu de alimentare; ghid
cu noţiuni introductive; poster de configurare; pliant de
asistenţă; documentaţie şi software pentru imprimantă
pe CD-ROM; cablu USB; cablu telefonic

HP LaserJet Pro MFP M227fdn; cartuş de toner
LaserJet HP Negru (1.600 pagini); cilindru fotosensibil
LaserJet HP (23.000 pagini); cablu de alimentare; ghid
cu noţiuni introductive; poster de configurare; pliant de
asistenţă; documentaţie şi software pentru imprimantă
pe CD-ROM

Garanţie Garanţie de un an cu înlocuirea unităţii. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele legale locale. Consultaţi
http://www.hp.com/support pentru detalii despre opţiunile de servicii şi asistenţă HP premiate, aplicabile pentru ţara/regiunea dvs.
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Note de subsol
1 Pe baza capacităţilor cartuşelor conform ISO/IEC 19752 pentru cartuşele de toner LaserJet originale HP 30A Negru în comparaţie cu cartuşele de toner LaserJet originale HP 83A Negru şi pentru cartuşele de toner LaserJet
originale de capacitate extinsă HP 30X Negru în comparaţie cu cartuşele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 83X Negru. Detalii la http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Măsurare efectuată utilizând ISO/IEC 17629. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/printerclaims.
3 Capabilităţile tehnologiei HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă şi de setări.
4 Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru detalii, consultaţi hpconnected.com.
5 Dispozitivul mobil trebuie să aibă iOS v7.0 sau o versiune superioară. Află mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.
6 Necesită un dispozitiv mobil compatibil cu funcţie de imprimare prin NFC. Pentru o listă de dispozitive mobile compatibile cu funcţie de imprimare prin NFC, vizitaţi http://www.hp.com/go/nfcprinting.
7 Caracteristica este acceptată pe anumite imprimante. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la semnalul unei imprimante sau al unui echipament MFP compatibile cu Wi-Fi Direct®. În funcţie de
dispozitivul mobil, poate fi nevoie şi de o aplicaţie sau de un driver. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
8 Imprimanta necesită înregistrarea unui cont ePrint. Poate fi necesară o aplicaţie sau un software. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.
9 Necesită înregistrare la Google Cloud Print™ şi cont Google. Află mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Nu toate caracteristicile HP Web Jetadmin sunt acceptate de HP LaserJet Pro MFP M227. HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la http://www.hp.com/go/webjetadmin.
11 Pe baza datelor interne asigurate de HP (comparaţie a securităţii dispozitivului în ianuarie 2015) şi raportului de soluţii privind HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de la Buyers Laboratory LLC, februarie 2015. Necesită
cumpărare separată. Pentru detalii, consultaţi http://www.hp.com/go/securitymanager.
12 Comparaţie bazată pe capacităţile cartuşelor conform ISO 24711, pentru cartuşele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 30X Negru în comparaţie cu cartuşele de toner LaserJet originale HP 30A Negru.
Detalii la http://www.hphp.com/go/learnaboutsupplies.
13 În comparaţie cu indicatoarele de nivel ale cartuşelor pentru produsele HP anterioare.

Denegări privind specificaţiile tehnice
1 Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia
software, de driver şi de complexitatea documentului.
2 Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea
documentului.
3 Ciclul de funcţionare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparaţie a robusteţei produsului în relaţie cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet şi
permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor şi echipamentelor MFP pentru a satisface cerinţele persoanelor sau grupurilor conectate.
4 HP recomandă ca numărul de pagini imprimate pe lună să se încadreze în domeniul specificat pentru performanţa optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor şi durata de
viaţă a dispozitivului într-o perioadă de garanţie extinsă.
5 Timpul de ieşire a primei copii şi viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza
exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.
6 Măsurare efectuată conform ISO/IEC 17991, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului şi de
complexitatea documentului.
7 Dimensiunile variază în funcţie de configuraţie.
8 Cartuş de toner LaserJet original HP 30A Negru (1.600 pagini), tambur de imagine LaserJet original HP 32A (23.000 pagini). Capacităţile reale variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru
detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. 
Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie 
interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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