
Adatlap

HP LaserJet Pro 500 színes MFP
M570
A HP legjobb ajánlata hatékony színes lézernyomtatáshoz

Gyorsabban végezhet a
feladatokkal, hatásos színeket
állíthat elő és gyorsan elvégezheti
a beállításokat és a csatlakozást1,2. A
HP ePrint szolgáltatással
okostelefonjáról vagy táblagépéről
is nyomtathat3. Egyszerűen
takarékoskodhat az erőforrásokkal
és újrahasznosíthatja a használt
kazettákat4.

Főbb jellemzők
●Nyomtatás/másolás 30 oldal/perc sebességgel

●256 MB RAM, 800 MHz-es processzor

●1 nagy sebességű USB 2.0, 1 USB-gazdaport, 1 gyors
Ethernet

●Akár 600 x 600 dpi (HP ImageREt 3600 technológiával)

Bővítse lehetőségeit a nagyobb teljesítményért.

● Legyen hatékonyabb és végezzen hamarabb a beolvasással, köszönhetően az egyszeri lapáthaladásos, kétfejes
beolvasásnak.

● Nyomtasson akár percenként 30 oldalas sebességgel5. Bízhat a hatékony, 1500–4000 oldalas havi ajánlott
lapkapacitással.

● Konvertálja másolatait digitális fájllá – így könnyen terjesztheti, tárolhatja és hibátlan másolatokat készíthet.

● A hatékonyság érdekében a feladatok könnyen kezelhetők az 50 lapos lapadagolóval és az automatikus
kétoldalas nyomtatással.

Vágjon fel a lenyűgöző színekkel.

● Egyszerűbb munkafolyamatok: A tartalmat gyorsan elérheti, tárolhatja és kinyomtathatja a 8,89 cm-es (3,5
hüvelykes) színes érintőképernyő segítségével6.

● Érje el a legnagyobb hatást – optimalizálja a színbeállítást, és élénk hatást érhet el hihetetlen felbontásban.

● Hozzon létre első osztályú marketinganyagokat az irodában – számtalan nyomathordozón és sokféle méretben.

● Az előre telepített kazettákkal a munka azonnal indulhat is. A választható nagy kapacitású kazetták jobb értéket
biztosítanak7.

Élvezze a gyors és egyszerű beállítást, és legyenmindig elérhető.

● A HP Auto Wireless Connect csatlakozással kábelek nélkül konfigurálhatja a hálózati működést.1

● A HP ePrint szolgáltatással okostelefonról vagy táblagépről is nyomtathat.3 Könnyen küldhet nyomatokat hálózat
nélkül is az eszközökről.2,8

● Erőforrásait hatékonyabban használhatja ki a vezeték nélküli és a 10/100/1000T Gigabit Ethernet hálózattal —
nyissa meg, nyomtassa ki és ossza meg9.

● Kezelje proaktívan ezt a multifunkciós készüléket: a HP Web Jetadmin segítségével távolról felügyelheti az irodai
nyomtatást és az eszköz állapotát.

Segítsen a környezetszennyezés csökkentésében.

● A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájával, az azonnal aktiválódó másolással és az azonnali aktiválás
technológiával energiát takaríthat meg10.

● Takarékoskodjon az erőforrásokkal és takarítson meg papírt – használja az automatikus kétoldalas nyomtatást.

● A HP EcoSMART konzollal központi, könnyen hozzáférhető egyéni energiatakarékossági beállításokat és
nyomtatási beállításokat érhet el.

● Csökkentse ökológiai lábnyomát – hasznosítsa újra az eredeti HP LaserJet tonerkazettákat a HP Planet Partners
program keretében4.



HP LaserJet Pro 500 színes MFP M570

Műszaki specifikáció
Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Nyomtatási sebesség Akár 30 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 30 oldal percenként ISO színes (A4);
Max. 27 kép/perc kétoldalas fekete (A4)
A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első
sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims. A
pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és
a dokumentum bonyolultságától függ.
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Kevesebb mint 10,5 s
Fekete (A4); Kevesebb mint 10,5 s Színes (A4)

Nyomtatási felbontás Max. 600 x 600 dpi Fekete; Max. 600 x 600 dpi Szín

Nyomtatási technológia Lézer

Nyomtatási terület Nyomtatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm; Maximális
nyomtatási terület: 210,9 x 350,6 mm

Nyomtatónyelvek HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PDF (v 1.7),
Airprint™-kompatibilis

Nyomtatópatronok száma 4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Mobil nyomtatási képesség CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, üzleti alkalmazások;
CZ272A: HP ePrint, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Apple AirPrint™,
Mopria-tanúsítvány, üzleti alkalmazások;

Havi terhelhetőség Max. 75 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 1500 - 4000

Automatikus papírérzékelő Nem

Processzorsebesség 800 MHZ

Képernyő 8,89 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika)

Vezeték nélküli CZ271A: Nem; CZ272A: Igen, beépített WiFi 802.11 b/g/n;

Hálózatkész CZ271A: Alapfelszereltség része (beépített Gigabit 10/100/1000T Ethernet);
CZ272A: Alapfelszereltség része (beépített Gigabit 10/100/1000T Ethernet,
WiFi 802.11 b/g/n);

memória Alapkiépítésben: 256 MB

papírtípusok Papír, (rajzlap, brosúra, színezett, fényes, levélpapír, fotó, sima, előnyomott,
előlyukasztott, újrahasznosított, durva), képeslap, fólia, címke, boríték

papírméretek támogatva 1. tálca: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; képeslap (JIS
egyoldalas, JIS kétoldalas); borítékok (ISO DL, ISO C5, ISO B5); 2. tálca,
opcionális 3. tálca: A4; A5; B5 (JIS); Automatikus kétoldalas nyomtatóegység:
A4; A5; B5 (JIS); nem szabványos: 1. tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálca:
148 x 210 – 216 x 297 mm; Opcionális 3. tálca 500 lapos kapacitással: 148 x
210 – 216 x 356 mm; Automatikus kétoldalas nyomtatóegység: 148 x 210
mm-től 216 x 356 mm-ig

hordozók kezelése Bemeneti kapacitás: Akár 350 lap
Kimeneti kapacitás: Akár 250 lap, Legfeljebb 10 boríték
maximum: Akár 250 lap
Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben)

Papír tömege Támogatott hordozótípusok papírút szerint: 1. tálca: 60–216 g/m² (sima papír),
105–220 g/m² (fényes papír); 2. tálca: 60–163 g/m² (sima papír), 105–220
g/m² (fényes papír); Opcionális 3. tálca: 60–176 g/m² (sima papír), 105–220
g/m² (fényes papír); Automatikus kétoldalas nyomtatóegység: 60–163 g/m²
(sima papír), 105–220 g/m² (fényes papír)

Kompatibilis operációs rendszerek Teljes szoftvertelepítést támogató 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; Csak illesztőprogram-telepítést
támogató operációs rendszerek: Windows Server 2008 (32 és 64 bites),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bites) (SP3 vagy újabb);
Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red
Hat Enterprise Linux 5.0 (támogatás előre összeállított csomaggal), SUSE
Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0),
Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2,
5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja); HPUX 11 és Solaris 8/9

Minimális rendszerkövetelmények Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista
(32 és 64 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 1 GB
RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB szabad merevlemez-terület,
CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port
Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x 1 GB szabad
lemezterület, CD-ROM/DVD-ROM vagy internet, USB

Párhuzamos feladat-végrehajtás
támogatott

Igen

Kétoldalas nyomtatás Automatikus (alapkiépítésben)

Automatikus lapadagoló kapacitása Szabványos, 50 lapos

Másoló beállítások Másolatok száma, Kicsinyítés/nagyítás, Világosítás/sötétítés, Optimalizálás,
Papír, Többoldalas másolás, Leválogatás, Tálca kiválasztása, Kétoldalas, Vázlat
üzemmód, Képmódosítás, Beállítás új alapértelmezettként, Alapértékek
visszaállítása; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat: Másolási
felbontás: Max. 300 x 300 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika:
Max. 300 x 300 dpi; Átméretezés fénymásolással: 25–400%

Lapolvasóműszaki adatai A lapolvasó típusa: Síkágyas, ADF; Beolvasási technológia: Contact Image
Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Számítógépről: Solution Center
Lite (Windows Vista®, Windows® XP) vagy Device Stage (Windows® 7);
TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis szoftver; Twain verziószáma: 1.9-es
verzió; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Igen,
kétfejes nyomtatás és színes beolvasás; Maximális beolvasási méret (síkágy,
automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár
300 x 300 dpi (színesben és fekete-fehérben, automatikus lapadagoló (ADF)),
Akár 1200 x 1200 dpi (fekete-fehér, síkágyas)

Natív beolvasási fájlformátum PDF, JPG

Beolvasási fájlformátum lábjegyzete A csomag tartalmazza a HP Scan szoftvert – a számítógépen futó szoftver által
támogatott fájlformátumok

Szoftver beolvasási fájlformátumai Windows: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, kereshető PDF, RTF,
TXT

Beolvasás sebessége Akár 19,5 oldal percenként (fekete-fehér), akár 14 oldal percenként (színes)

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek 24 bit (8 bit a színes kétoldalas beolvasáshoz)/ 256

Olvasható terület legkisebb hordozóméret: Bármely méret, ha kisebb, mint A4; legnagyobb
hordozóméret: 216 x 297 mm; Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb
hordozóméret: 127 x 177 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm
Automatikus lapadagoló

digitális küldés Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével

A doboz tartalma CZ271A: HP LaserJet Pro 500 színes MFP M570dn tartozékok: beépített automatikus
kétoldalas nyomtatás, beépített 10/100/1000 Gigabit Ethernet, HP fekete LaserJet
tonerkazetta (~5500 oldal), ciánkék, bíbor és sárga tonerkazetta (~6000 oldal), a
nyomtató dokumentációja és a szoftver CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási
szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Faxkábel; CZ272A: HP LaserJet Pro M570dw színes
többfunkciós nyomtató, tartozékok: beépített automatikus kétoldalas nyomtatás,
beépített 10/100/1000 Gigabit Ethernet, vezeték nélküli (802.11) b/g/n, HP fekete
LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal), ciánkék, bíbor és sárga tonerkazetta (~6000
oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver CD-ROM-on, telepítési útmutató,
támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, faxkábel, USB-kábel;

Kellékek CE400A HP 507A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 5500 oldal
CE400X HP 507X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 11 000
oldal
CE401A HP 507A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal
CE402A HP 507A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal
CE403A HP 507A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal
CE254A HP Color LaserJet CE254A festékgyűjtő egység Körülbelül 36 000 oldal
CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V-os beégetőkészlet 150 000 oldal
CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V-os beégetőmű-készlet 150 000 oldal
Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos
nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más
tényezőktől is függ. További információk: hp.com/go/learnaboutsupplies

kiegészítők CF084A HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca nehéz
adathordozókhoz
CF085A Nyomtatószekrény HP LaserJet 500 színesnyomtató-sorozathoz

Fax Igen, 33,6 kbit/s

Faxolási jellemzők Faxmemória: Max. 250 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi;
Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs féltónus);
gyorstárcsázás: Akár 120 szám; Küldés több címzettnek, maximális helyek
száma: 120

Intelligens faxszoftver jellemzői A faxmemória folyamatos biztonsági mentése, fax automatikus kicsinyítése,
automatikus újratárcsázás, késleltetett küldés, faxátirányítás, TAM csatoló,
lekérdezés, kéretlen fax korlátozása, megkülönböztető csengetés felismerése,
fedőlap varázsló, fax blokkolása, számlázási kódok, mentés és betöltés,
lekérés fogadása, faxtevékenység-jelentések, tárcsázási előtag beállítása,
faxnapló nyomtatása

Szoftver mellékelve Windows®: HP telepítő/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP WIA
lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram, HP Scan, HP
faxbeállító varázsló, HP faxküldés, HP fax- és nyomtatóillesztő,
állapotriasztások, HP Update, DXP, Mac: HP telepítő/eltávolító, HP
Postscript-illesztőprogram, HP Scan, HP Setup Assistant, HP fax- és
nyomtatóillesztő, HP Utility, HP Firmware Updater

Nyomtatókezelés Windows®: HP Device Toolbox, állapotriasztások (alapértelmezett telepítés),
SNP Alerts (minimális hálózati telepítés), HP Web Jetadmin (letöltés), Mac: HP
Utility

Nyomtatóméretei (Szé x Mé xMa) CZ271A: 515 x 500 x 538 mm
CZ272A: 515 x 500 x 538 mm

Működési környezet Hőmérséklet: 10–30ºC, Nedvesség: 20–60% relatív páratartalom

adattárolás Hőmérséklet: 0–35ºC, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom

Hang Zajkibocsátás: 6,6 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 52 dB(A)

Áramellátás követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz),
6 A
anyagszükséglet: 605 watt (nyomtatás közben), 440 watt (másolás közben),
52 watt (készenlétben), 8,1 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva).
Jellemző energiafogyasztás (TEC): 3,259 kWh/hét.
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: 1998+A1+A2, FCC
cím: 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, 2004/108/EK EMC-irányelv, CE
emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai
szerint
ENERGY STAR minősítés: Igen

Gyártó ország Készült Kínában

Garancia Egyéves, helyszíni korlátozott jótállás. A garanciális és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

Csatlakoztatás J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló

szolgáltatások és támogatás U6Y78E - HP 3 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás Color LaserJet
M570 Többfunkciós nyomtatóhoz
U6Y82E - HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 hardvertámogatás Color LaserJet
M570 Többfunkciós nyomtatóhoz
U6Y90PE - HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli
hardvertámogatás Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz
U6Y93PE - HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 hardvertámogatás
Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz
U6Y91PE - HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli
hardvertámogatás Color LaserJet M570 Többfunkciós nyomtatóhoz
(U6Y82E/U6Y93PE: Nézzen utána az országos szintű elérhetőségnek)

http://hp.com/go/printerclaims
http://hp.com/go/learnaboutsupplies


Lábjegyzetek
1A HP Auto Wireless Connect nem feltétlenül érhető el minden rendszerkonfigurációhoz. A vezeték nélküli működés teljesítménye a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A kompatibilitásról a
www.hp.com/go/autowirelessconnect weblapon tájékozódhat.; 2 A HP közvetlen vezeték nélküli nyomtatás, a beépített vezeték nélküli kapcsolat és a HP Auto Wireless Connect kizárólag a HP LaserJet Pro 500 színes
MFP M570dw készülékhez érhető el.; 3 Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és
képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/go/eprintcenter webhelyre). A mobileszköznek rendelkeznie kell internetkapcsolattal és e-mail
szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra szükség lehet. Külön igénybevett adatkapcsolati vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolati sebesség eltérő lehet. Egyes
HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére. ; 4 A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon több mint 50 országban, területen
és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További tudnivalókat a következő webhelyen talál: www.hp.com/recycle.; 5 Az ISO/IEC 24734
szabvány alapján mérve, az első tesztdokumentumokat nem véve számításba. További információ: see www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól
és a dokumentum bonyolultságától függ. Az első nyomat elkészülésének pontos sebessége a rendszerkonfigurációtól, a szoftverprogramoktól, a dokumentum bonyolultságától, a hálózattól, a nyomathordozó
szélességétől és súlyától, a környezettől és a feladat nagyságától függ.; 6 Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. A szolgáltatás regisztrálást igényelhet. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és
szerződésenként eltérő. Részletekért látogassa meg a www.hp.com/go/eprintcenter weblapot.; 7 A HP LaserJet 507x fekete tonerkazetta nem tartozék, ez külön vásárolható meg.; 8A mobileszköznek vezeték nélküli
adatátvitelre alkalmasnak kell lennie. A nyomtatón engedélyezni kell a HP ePrint funkciót. Előfordulhat, hogy a szolgáltatáshoz illesztőprogramokra vagy alkalmazásokra van szükség. Ezeket a
www.hp.com/go/eprintcenter webhelyen találhatja meg.; 9A vezeték nélküli működés a fizikai környezettől és a hozzáférési ponttól mért távolságtól függ, és az aktív VPN-kapcsolatok korlátozhatják.; 10A HP
automatikus be- és kikapcsolási technológiája a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhető el. Az azonnali aktiválás technológia teljesítményértékei a hagyományos beégetést használó termékekkel való
összehasonlításon alapulnak. Az azonnal aktiválódó másolás teljesítményértékei a hagyományos beégetést használó termékekkel való összehasonlításon alapulnak.

http://www.hp.com/hu
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