Adatlap

HP LaserJet Enterprise M806
nyomtatósorozat
Kiemelkedő nyomtatási teljesítmény elérhető áron
Az A3 méretű nyomtatásra képes HP LaserJet gyorsan kezeli a nagy nyomtatási feladatokat kivételesen nagy
bemeneti kapacitásának és sokoldalú papírkezelési lehetőségeinek köszönhetően. A mobil nyomtatás
egyszerű a vezeték nélküli közvetlen nyomtatás és az érintéssel indítható nyomtatási technológiája révén.
Az egyszerű bővíthetőség megvédi a befektetését.
1

2

Még nagyobb termelékenység: biztosíthatja a munkacsoportoknak a szükséges
sebességet.
● A nagy nyomtatási feladatokat gyorsan és egyszerűen végezheti az akár 56 A4 méretű

oldal/perc sebességnek és az akár 4600 oldalas, kimagaslóan magas bementi
kapacitásnak köszönhetően3. A sokoldalú papírkezelési opciók tűző/gyűjtő/lyukasztó és
füzetkészítő eszközöket is tartalmaznak4.

● Egyetlen érintéssel leegyszerűsíthető feladatok – a nagy, 10,9 cm (4,3 hüvelyk)

képátlójú színes érintőképernyővel a felhasználók villámgyorsan végrehajthatják a
feladatokat.

● Egyszerűség mindenek felett – az egyetlen, egységes illesztőprogram révén mindenki

számára egyszerűvé teheti a nyomtatást5.

● Nem kell várakoznia: az azonnali aktiválás technológiával egyből nyomtathat és energiát

takaríthat meg.

Egyszeri befektetéssel egyszerű bővíthetőségre tehet szert.
● Közvetlen felügyelet, akár távolról is – a HP Web Jetadmin révén egyetlen eszközzel

figyelheti meg és vezérelheti a nyomtatókat6.

● Flottaszintű házirendeket alkalmazhat, így a HP Imaging and Printing Center

segítségével biztosíthatja az összes HP eszköz védelmét7.

● A HP Instant-on biztonsági szolgáltatással közvetlenül gondoskodhat a nyomtatók

biztonságáról.8 A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez9 használatával
megóvhatja a nyomtatóra küldött bizalmas adatokat.

● Nyomtatás a megfelelő azonosítóval – a nyomtatási feladatok biztonsága érdekében az

eszközön hitelesítheti a felhasználókat.

A mobil nyomtatással nagyobb hatékonyságot érhet el.
● A mobil nyomtatás egyszerűen végezhető a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással1,

mobileszközökről pedig érintéssel indíthat kényelmesen nyomtatást2.

● Az alkalmazottak szabadon nyomtathatnak a beépített nyomtatási képességgel vagy a

HP ePrint alkalmazással és szoftverrel10 rendelkező mobileszközökről.

● Egyszerű nyomtatás Apple® módra – a felhasználók iPad®, iPhone® vagy iPod touch®

készülékekről vezeték nélkül nyomtathatnak11.

Terméknézetek
HP LaserJet Enterprise M806 nyomtatósorozat
1. Intuitív 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) képátlójú színes érintőképernyős kezelőpanel
2. 500 lapos kimeneti gyűjtő
3. Hardverintegrációs zseb (HIP) a megoldásintegrációhoz
4. 100 lapos, nyomtatott oldallal felfelé lerakó kimeneti gyűjtő egyenes papírúttal
5. Az elülső ajtó egyszerű hozzáférést biztosít a HP all-in-one tonerkazettához
6. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
7. A két 500 lapos adagolótálca akár A3 (11 x 17 hüvelyk) méretű hordozók
támogatására képes
8. A 3500 lapos nagykapacitású adagolótálca az A4/letter méretű hordozókat
támogatja
9. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához
10. 100 lapos többfunkciós tálca a legfeljebb 220 g/m² tömegű hordozók (53 fontos
bankpostapapír) kezeléséhez
11. A jobb oldali ajtók hozzáférést biztosítanak a papírelakadások helyéhez
12. 800 MHz-es processzor, 1 GB memória alapkiépítésben
13. HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
14. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
15. USB-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
16. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
18. Külső felületi csatlakozó (külső eszközök csatlakoztatásához)

A sorozat gyors áttekintése

Típus

HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató

HP LaserJet Enterprise M806x+ nyomtató

termékszám

CZ244A

CZ245A

100 lapos többfunkciós tálca

Igen

Igen

Két 500 lapos A3 méretű adagolótálca

Igen

Igen

3 500 lapos A4/letter HCI

Opcionális

Igen

Füzetkészítő (CZ285A)*

Opcionális

Opcionális

Két tárolós tűző/gyűjtő (CZ994A)*

Opcionális

Opcionális

Két tárolós tűző/gyűjtő/lyukasztó (CZ996A)*

Opcionális

Opcionális

Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték
nélküli közvetlen kapcsolattal

Opcionális

Opcionális

HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez

Nem áll rendelkezésre

Igen

*Végső simításokhoz használható kiegészítő hozzáadásához nagy kapacitású lapadagoló felszerelése szükséges.

Kiegészítők, kellékek és támogatás
Kellékek

C2H57A HP LaserJet 220 V-os karbantartó-/beégetőmű-készlet Átlagos nyomtatási kapacitás: 200 000 oldal
CF325X HP 25X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 34 500 oldal (HP LaserJet M806 nyomtató); 40 000 oldal (HP LaserJet
Enterprise MFP flow M830).

kiegészítők

T0F27A HP LaserJet 500 lapos kimeneti gyűjtőtálca
CZ994A HP LaserJet tűző/gyűjtő
C8091A HP tűzőpatron-utántöltő (5000 tűző) tűző/gyűjtő kiegészítőkhöz
CC383A HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta füzetkészítő finiserhez
C3F79A HP LaserJet 3500 lapos, nagy kapacitású adagolótálca
CZ285A HP LaserJet füzetkészítő/finiser
CZ996A HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4 lyukasztó

Csatlakoztatás

J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő

szolgáltatások és támogatás

U8C59E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8C53E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet Enterprise M806 hardvertámogatás
U8C60E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8C61E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8C75PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M806 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8C72PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet Enterprise M806 hardvertámogatás
U8C73PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet Enterprise M806 hardvertámogatás

Műszaki specifikáció
Típus

HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató

HP LaserJet Enterprise M806x+ nyomtató

termékszám

CZ244A

CZ245A

Nyomtatási sebesség

Akár 56 oldal percenként Fekete (A4); Akár 56 kép percenként kétoldalas (A4)
Akár 28 oldal percenként Fekete (A3)

Első nyomat elkészülésének ideje

Akár 8,5 mp alatt fekete (A4, kész)

Nyomtatási felbontás

Max. 1200 x 1200 dpi Fekete

Nyomtatási technológia

Lézer

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 2,0 mm; Alsó: 2,0 mm; Bal: 2,0 mm; Jobb: 2,0 mm

Nyomtatónyelvek

HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (v 1.4)

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobilalkalmazások, HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás (opcionális)

Havi terhelhetőség

Akár 300 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 10 000–50 000

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus (alapkiépítésben)

Betűtípusok és betűtípuskészletek

HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető betűtípus (beépített euró
szimbólum), 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType), 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria), további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók
által gyártott flashmemória-kártyákon, A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.

Processzorsebesség

800 MHz

Képernyő

10,9 cm-es színes LCD képernyő rezisztív érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez
a főmenübe), Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs rekesz

Hálózatkész

Standard (beépített Ethernet)

memória

Alapkiépítésben: 1 GB; maximum: 1,5 GB

merevlemez

Normál, 8 GB-os SSD meghajtó

Szolgáltatások

Nyomtatás

papírtípusok

Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), címkék, karton, fóliák

Papírméret

Egyéni mérőszám: 1. tálca: 98 x 191 – 312 x 470 mm, 2./3. tálca: 148 x
210 – 297 x 431,8 mm, Opcionális nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca:
210–297 mm
Támogatott mérőszám: 1. tálca: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, üdvözlőlapok (JIS
kétoldalas) borítékok (DL, C5, B5), 2./3. tálca: A3, A4, A5, B4, B5, Opcionális
nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca: Csak A4 esetén

Egyéni mérőszám: 1. tálca: 98 x 191 – 312 x 470 mm, 2./3. tálca: 148
x 210 – 297 x 431,8 mm, Nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca:
210–297 mm
Támogatott mérőszám: 1. tálca: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, üdvözlőlapok
(JIS kétoldalas) borítékok (DL, C5, B5); 2./3. tálca: A3, A4, A5, B4, B5;
Nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca:Csak A4 esetén

Papírkezelés

Alapkiépítésű adagoló: Két 500 lapos adagolótálca, 100 lapos
többfunkciós tálca
Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó tálca, 100
lapos, nyomtatott oldallal felfelé lerakó tálca
Opcionális/bemenet: Opcionális 3500 lapos nagy kapacitású tálca

Alapkiépítésű adagoló: Két 500 lapos adagolótálca, 100 lapos
többfunkciós tálca, 3500 lapos nagy kapacitású adagolótálca
Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó tálca, 100
lapos, nyomtatott oldallal felfelé lerakó tálca

320 GB

Típus

HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató

HP LaserJet Enterprise M806x+ nyomtató

termékszám

CZ244A

CZ245A

Bemeneti kapacitás

1. tálca: lap: 100, boríték: 100, címke: 100
2. tálca: lap: 500, címke: kis mennyiség
3. tálca: opcionális nagy kapacitású adagolótálca, 4. tálca: lap: 1500 (csak
A4), 5. tálca: lap: 2000 (csak A4)

3. tálca: Nagy kapacitású adagolótálca, 4. tálca: lap: 1500 (csak A4), 5.
tálca: lap: 2000 (csak A4)

Kimeneti kapacitás

Alapkiépítésben: Akár 600 lap, Akár 100 lap írásvetítő fóliák
maximum: Akár 3000 lap (opcionális tűző/gyűjtő, tűző/gyűjtő lyukasztóval vagy tűző/gyűjtő füzetkészítővel)

Papír tömege

1. tálca: 60–220 g/m², 2./3. tálca, 60–199 g/m², Opcionális nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálca: 60–199 g/m²

A doboz tartalma

HP LaserJet M806dn nyomtató, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~34 500 oldal),
Hardvertelepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, A nyomtató
dokumentációja és az illesztőprogram a CD-ROM-on, tápkábel

Cserepatronok

HP 25X fekete LaserJet tonerkazetta (~34 500 lapos kapacitás) CF325X

Támogatott hálózati protokollok

IPv4/IPv6: Kompatibilis az Apple Bonjour (Airprint) rendszerrel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print,
IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen módú biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS),
IPsec/tűzfal, Porthitelesítés (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites) Windows Server
2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 és 64 bites); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; A
támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: AirPrint™ (htttp://support.apple.com/kb/ht4356), Android (htttp://www.android.com), Citrix és Windows
Terminálszolgáltatások (htttp://www.hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (htttp://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (htttp://www.hplip.net), Novell
(htttp://www.novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (htttp://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomtatás (htttp://www.hp.com/go/sap/print), UNIX
(htttp://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (htttp://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bites),
Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, dedikált USB 1.1/2.0 vagy hálózati kapcsolat (az
operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com)
Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált
univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen
találja)

Szoftver mellékelve

HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő), Windows telepítő

Adatvédelem kezelése

Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat:
IPSec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés
(EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, biztonságos törlés, SSL/TLS, titkosított hitelesítő adatok;
Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs zseb a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP Imaging & Printing Security
Center megoldásával

Nyomtatókezelés

HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

Kezelőpanel

10,9 cm-es színes LCD képernyő rezisztív érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez
a főmenübe), Könnyen hozzáférhető USB, Hardverintegrációs rekesz

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

Legalább: 1095 x 648 x 635 mm
maximum: 1390 x 648 x 655 mm

Legalább: 1095 x 715 x 1040 mm
maximum: 1390 x 715 x 1065 mm

Csomagolási méretek (szé x mé x ma)

856 x 760 x 978 mm

856 x 790 x 1368 mm

Nyomtató tömege

76,1 kg

108,4 kg

Csomagolási súly

88,84 kg

130,67 kg

Működési környezet

Hőmérséklet: 10–32,5ºC, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom

adattárolás

Hőmérséklet: 0–40ºC, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom

Hang

Zajkibocsátás: 7,2 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 55 dB(A)

Áramellátás

követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 5,5 A
anyagszükséglet: 1000 watt (nyomtatás közben), 38 watt (készenlétben), 6,5 watt (alvó állapotban), 2,2 watt (Auto On/Auto Off), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző
energiafogyasztás (TEC): 4,0 kWh/hét
áramellátás típusa: Beépített tápegység

minősítések

CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, EMC irányelv: 2004/108/EK CE
emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint
ENERGY STAR® minősítés

Garancia

Egy éves, helyszíni korlátozott jótállás, 24 órás támogatás, telefonos támogatás a hét minden napján, Termék: Egy éves, helyszíni jótállás. A jótállás feltételei az adott
ország jogszabályaitól függően változhatnak. Látogasson el a hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön
régiójában.

HP LaserJet M806x+ nyomtató, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~34 500 oldal),
Hardvertelepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, A nyomtató
dokumentációja és az illesztőprogram a CD-ROM-on, tápkábel

Lábjegyzetek
1A

vezeték nélküli közvetlen nyomtatás opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M806dn és M806x+ CZ245A készülékekhez. Előfordulhat, hogy a mobileszközhöz alkalmazás vagy illesztőprogram
beszerzése szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. További részletek: hp.com/go/wirelessprinting.; 2Az érintéssel indítható nyomtatási képesség
opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise M806dn és M806x+ CZ245A készülékekhez. A mobileszköznek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást.; 3A maximális 4600 lapos
papírkapacitás az alapfelszereltség része a HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A esetében, a HP LaserJet Enterprise M806dn esetében pedig az opcionális 3500 lapos nagy kapacitású adagolótálcával érhető el.; 4 A 2
tálcás tűző/gyűjtő, a 2 tálcás tűző/gyűjtő/lyukasztó és füzetkészítő opcionális tartozékok. Külön vásárolhatók meg.; 5 A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető a hp.com/go/upd webhelyről. ; 6 A HP Web Jetadmin
ingyenesen letölthető a hp.com/go/webjetadmin webhelyről. ; 7 A HP Imaging and Printing Security Center külön vásárolható meg.; 8 A HP Instant-on biztonság a HP Imaging and Printing Security Center része, amely
külön vásárolható meg.; 9 A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez-meghajtó nem érhető el a HP LaserJet Enterprise M806dn nyomtató esetén és nem vásárolható meg külön.; 10 Helyi nyomtatás esetén a
mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lenni, vagy a nyomtatóhoz közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a
hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra egy webre csatlakozó HP nyomtatóhoz. Egy
alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobileszközökön. A lefedettséggel és az
elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További részleteket a hp.com/go/mobileprinting oldalon tekinthet meg.; 11 Az OS X® Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS
rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak
ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad, az iPhone és az iPod
touch név az Apple® Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AirPrint™ és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.; 12Az FCC A osztálynak megfelelő kibocsátású eszköz
megfelel az FCC által a kereskedelmi környezetben üzemelő eszközök számára előírt kevésbé szigorú (magasabb) kibocsátási szintnek. Az FCC A osztályba sorolt eszközöket tilos otthoni környezetben való használatra
értékesíteni és megvásárolni, mert fokozott a kockázata annak, hogy az eszköz és a rádiófrekvenciás készülékek között interferencia lép fel.
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