
Adatlap

HP PageWide Enterprise Color
MFP 586 sorozat

Kiváló ár-érték arány, sebesség és biztonság a vezető vállalatok számára1,2,3

Kiváló ár-érték arány a modern vállalatok számára – a HP PageWide technológia lenyűgöző
sebességet1 és átfogó biztonsági szolgáltatásokat2 nyújt, a versenytársakéhoz képest alacsony teljes
tulajdonlási költség mellett3. A hatékony munkafolyamat-támogató szolgáltatások növelik vállalata
termelékenységét.

Professzionális színminőség, alacsony teljes tulajdonlási költség
● Az elvárásainak megfelelő eredmények és időtálló érték – alacsony tulajdonlási
költség mellett3.

● Professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különféle
papírra – tökéletes irodai használatra.

● Akár 2,5-szer több oldalt nyomtathat,4 és ritkábban kell patront cserélnie, mint a
nagy kapacitású normál patronok5 esetében.

● Az igényekre szabott HP PageWide technológiával kevesebb időt és költséget
emészt fel az ütemezett karbantartás6.

Vállalati szintű termelékenység és lenyűgöző sebesség1

● Kevesebb várakozás és több kinyomtatott oldal a HP által a kategóriában biztosított
legnagyobb nyomtatási sebességnek1 köszönhetően – akár 75 oldal percenként –,
valamint az első oldal villámgyors elkészítése.

● Gyors kétoldalas beolvasás – akár 70 kép/perc –, és a HP EveryPage minden
alkalommal segít a munkacsoportoknak az adatok magabiztos rögzítésében.

● A kihúzható billentyűzettel gyors az adatbevitel, a beolvasások pedig szerkeszthető
szöveggé alakíthatók a beépített OCR segítségével.7

● Várólistára küldheti a feladatokat, megoldásokat ágyazhat be, és egyszerre több
funkciót is használhat – beolvashat, másolhat vagy faxolhat, miközben valaki
nyomtat.

Átfogó biztonsági flottakezelés2

● A beépített szolgáltatások észlelik a biztonsági fenyegetéseket, és megjavítják az
MFP-t, védve azt a bekapcsolástól a leállításig.8

● A beépített biztonsági szolgáltatásoknak és a 256 bites titkosításnak köszönhetően
védheti az MFP-n tárolt és az átvitt adatokat.8

● Növelheti üzleti hatékonyságát a HP Web Jetadmin segítségével,9 valamint
központilag telepítheti a HP és 180 harmadik fél megoldásait.

● Az opcionális HP JetAdvantage Security Manager segítségével házirendalapú,
flottaszintű védelmi szolgáltatásokat vezethet be.10

Bizonyított technológia. Kiváló energiahatékonyság.
● A vállalkozások számára szükséges megbízható teljesítményt biztosító HP
PageWide technológiával minimalizálhatja az állásidőt.

● Akár 16 000 színes vagy 20 000 fekete-fehér oldalt nyomtathat – és hosszabb idő
telhet el két csere között.4

● Megtakarítás a HP PageWide technológiával – a versenytársakénál jelentősen
alacsonyabb energiafogyasztásra tervezve11.

● Professzionális minőségű színes dokumentumokat készíthet az eredeti HP
PageWide patronok által biztosított kiváló teljesítmény mellett.



Terméknézetek

A képen látható a HP PageWide Enterprise Color FlowMFP
586z:
1. 100 lapos automatikus lapadagoló (ADF), kétoldalas
dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP
EveryPage (csak 586z esetében)

2. Intuitív, 20,3 cm-es képátlójú, forgatható színes érintőképernyő
3. A síkágyas lapolvasó maximum 216 x 356 mmméretű papírt kezel
4. Hardverintegrációs rekesz a megoldásintegrációhoz
5. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és
nyomtatásához

6. Kihúzható billentyűzet az egyszerű és pontos adatbevitel érdekében
(csak az 586z modell esetében)

7. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tintapatronokhoz
8. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
9. 50 lapos többfunkciós 1. tálca

10. 500 lapos 2. adagolótálca
11. 300 lapos kimeneti gyűjtő
12. HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
13. Faxport
14. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz
15. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
16. Beépített Gigabit Ethernet
17. USB-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához

A sorozat gyors áttekintése

Típus HP PageWide Enterprise Color MFP
586dn

HP PageWide Enterprise Color MFP 586f HP PageWide Enterprise Color FlowMFP
586z

termékszám G1W39A G1W40A G1W41A

Fax Opcionális Van Van

Automatikus kétoldalas
nyomtatás

Van Van Van

50 lapos többfunkciós 1. tálca; 500
lapos 2. tálca

Van Van Van

1x500-sheet papírtálca Opcionális Opcionális Opcionális

3x500-sheet papírtálca és állvány Opcionális Opcionális Opcionális

Nyomtatószekrény és -állvány Opcionális Opcionális Opcionális

HP nagy teljesítményű
biztonságosmerevlemez

Van Van Van

Vezeték nélküli közvetlen
nyomtatás /NFC

Opcionális Opcionális Opcionális

Amunkafolyamatot támogató
fejlett szolgáltatások, például
kihúzható billentyűzet

Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Van

Konfigurációs lehetőségek: 1x500-sheet adagoló vagy nyomtatószekrény és -állvány; vagy 1x500-sheet adagoló és a nyomtatószekrény és -állvány; vagy 3x500-sheet lapos papírtálca és állvány.



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek1 J3M68A HP 981A ciánkék eredeti PageWide patron ~6000 oldal

J3M69A HP 981A bíbor eredeti PageWide patron ~6000 oldal

J3M70A HP 981A sárga eredeti PageWide patron ~6000 oldal

J3M71A HP 981A fekete eredeti PageWide patron ~6000 oldal

L0R09A HP 981X nagy kapacitású ciánkék eredeti PageWide patron ~10 000 oldal

L0R10A HP 981X nagy kapacitású bíbor eredeti PageWide patron ~10 000 oldal

L0R11A HP 981X nagy kapacitású sárga eredeti PageWide patron ~10 000 oldal

L0R12A HP 981X nagy kapacitású fekete eredeti PageWide patron ~11 000 oldal

L0R13A HP 981Y extranagy kapacitású ciánkék eredeti PageWide patron ~ 16 000 oldal

L0R14A HP 981Y extranagy kapacitású bíbor eredeti PageWide patron ~ 16 000 oldal

L0R15A HP 981Y extranagy kapacitású sárga eredeti PageWide patron ~ 16 000 oldal

L0R16A HP 981Y extranagy kapacitású fekete eredeti PageWide patron ~ 20 000 oldal

B5L09A HP Officejet vállalati tintagyűjtő egység 115 000 oldal

W5U23A  HP 200 automatikus lapadagoló (ADF) görgőcserekészlete Körülbelül 75 000 oldal

kiegészítők B5L28A HP belső USB-portok

B5L31A HP külső felületi csatlakozó

G1W43A HP PageWide Enterprise 500 lapos papírtálca

G1W44A HP PageWide Enterprise Nyomtatószekrény és állvány

G1W45A HP PageWide Enterprise 3x500 lapos papírtálca és állvány

E5K48A HP 1 GB x32 144-tűs (800 MHz) DDR3 SODIMM

F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő

CC487A HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500

J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő

J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló

A7W14A HP LaserJet svéd kiosztású programozható billentyűzet

szolgáltatások és támogatás U9CY4E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás Color PageWide Ent 586 MFP készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
U9CY7E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 hardvertámogatás Color PageWide Ent 586 MFP készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
U9CY5E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás Color PageWide Ent 586 MFP készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
U9CY6E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás Color PageWide Ent 586 MFP készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
U9CZ6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás Color PageWide Ent 586 MFP készülékhez
hibásadathordozó-megőrzéssel
U9CZ8PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, 4 órán belüli 9x5 hardvertámogatás Color PageWide Ent 586 MFP készülékhez
hibásadathordozó-megőrzéssel
U9CZ7PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás Color PageWide Ent 586 MFP készülékhez
hibásadathordozó-megőrzéssel
H2872E HP Hálózati telepítési szolgáltatás közép- és felsőkategóriás Color LaserJet nyomtatóhoz

Műszaki specifikáció

Típus HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn HP PageWide Enterprise Color MFP 586f HP PageWide Enterprise Color FlowMFP 586z

termékszám G1W39A G1W40A G1W41A

Szolgáltatások Nyomtatás, másolás, szkennelés Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Kezelőpanel 20,3 cm-es (8 hüvelykes) színes grafikus kijelző
(CGD) érintőképernyővel; Forgatható (állítható
dőlésszögű) kijelző; Megvilágított Kezdőlap gomb (a
gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy sebességű
USB 2.0-port; Hardverintegrációs rekesz

20,3 cm-es (8 hüvelykes) színes grafikus kijelző
(CGD) érintőképernyővel; Forgatható (állítható
dőlésszögű) kijelző; Megvilágított Kezdőlap gomb (a
gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy sebességű
USB 2.0-port; Hardverintegrációs rekesz

20,3 cm-es (8 hüvelykes) színes grafikus kijelző
(CGD) érintőképernyővel; Forgatható (állítható
dőlésszögű) kijelző; Megvilágított Kezdőlap gomb (a
gyors visszatéréshez a főmenübe); Nagy sebességű
USB 2.0-port; Hardverintegrációs rekesz; Kibővített
billentyűzet

Nyomtatás
Nyomtatási sebesség2 Akár 50 oldal percenként Fekete (A4); Akár 50 oldal percenként Színes (A4); Akár 25 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4); Akár 25 kép/perc színes kétoldalas

(A4)
Első nyomat elkészítése
kész állapotból3

Akár 7,1 másodperc alatt (Fekete); Akár 7,3 másodperc alatt (Szín)

Első nyomat elkészítése
alvó állapotból

Akár 14 mp alatt

Nyomtatási felbontás Akár 1200 x 1200 optimalizált dpi felbontású fekete-fehér nyomtatás (számítógépről, HP ColorLok papírra, HP Premium Inkjet matt prezentációs papírra és
HP Inkjet matt brosúrapapírra való nyomtatás esetén, 600 x 600 bemeneti dpi mellett) Fekete; Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi felbontású színes nyomtatás
(számítógépről, HP Advanced fotópapírokra való nyomtatás esetén, 600 x 600 bemeneti dpi mellett) Szín; HP PageWide technológia

Nyomtatási technológia HP PageWide technológia

Nyomtatási terület Nyomtatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm; Maximális nyomtatási terület: 215,9 x 355,6 mm

Nyomtatónyelvek HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (v1.7)

Nyomtató intelligens
szoftverének jellemzői

Nyomtatási előnézet; Kétoldalas nyomtatás; Több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16); Leválogatás; Vízjelek; Nyomtatási feladatok tárolása; Könnyen
hozzáférhető USB-port; HP Easy Color

Havi terhelhetőség Akár 80 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás4: 2 000 - 7 500 (Nyomtatás)

Kétoldalas nyomtatás Automatikus (alapkiépítésben)

Betűtípusok és
betűtípuskészletek

HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript 3-as szintű emulációból elérhető 92 belső méretezhető betűkészlet
(beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Monochrome WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria);
További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a
http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el



Típus HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn HP PageWide Enterprise Color MFP 586f HP PageWide Enterprise Color FlowMFP 586z

termékszám G1W39A G1W40A G1W41A

Processzorsebesség 1,2 GHz
Csatlakoztatás

Alapkiépítésben 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy
sebességű USB 2.0-eszköz; 1 Gigabit Ethernet
10/100/1000 T hálózat; 1 hardverintegrációs rekesz

2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy
sebességű USB 2.0-eszköz; 1 Gigabit Ethernet
10/100/1000 T hálózat; 1 hardverintegrációs
rekesz; 1 faxmodemport

2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy
sebességű USB 2.0-eszköz; 1 Gigabit Ethernet
10/100/1000 T hálózat; 1 hardverintegrációs
rekesz; 1 faxmodemport

Opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A; HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A

Támogatott hálózati
protokollok

IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP,
IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print

Vezeték nélküli Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges

memória Alapkiépítésben: 2048 MB; maximum: 2816 MB
Másolás

Másolás sebessége5 Akár 50 másolat percenként Fekete (A4), Akár 50 másolat percenként Színes (A4)
Másoló beállítások Kétoldalas másolás; Méretezhetőség; Képbeállítás (sötétség, kontraszt, háttér javítása, élesség); N-up; N- vagy Z-rendezés; Tartalom tájolása; Leválogatás; Füzet;

Igazolványmásolás; Feladat létrehozása; Széltől szélig; Feladattárolás; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 9999 másolat: Másolási felbontás: Legfeljebb 600 x
600 dpi (síkágyas), 600 x 450 dpi (automatikus lapadagoló, ADF) Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%

Beolvasás
Lapolvasó műszaki adatai A lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Twain verziószáma: 2.1-es verzió;

Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Van, kétoldalas dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben az automatikus lapadagolóval (ADF);
Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi

Beolvasási fájlformátum PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR),
kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML
(OCR), CSV (OCR); Beolvasás a könnyen
hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF,
MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR),
RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A
(OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Nyomtatás a
könnyen hozzáférhető USB-portról: PDF, PS,
Nyomtatáskész fájlok (.prn, .pcl, .cht)

Beolvasás sebessége Akár 44 oldal/44 kép percenként (monokróm), akár
40 oldal/40 kép percenként (színes)

Akár 44 oldal/44 kép percenként (monokróm), akár
40 oldal/40 kép percenként (színes)

Akár 45 oldal/70 kép percenként (monokróm), akár
45 oldal/70 kép percenként (színes)

Olvasható terület Síkágyas: legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm
Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 105 x 127 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm

A lapolvasó speciális
funkciói

Szöveg/kép
optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kime
neti minőség beállítása;Választható beolvasási
felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus
színészlelés;Szélek törlése;Feladatértesítés;Üres
oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások

Szöveg/kép
optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kime
neti minőség beállítása;Választható beolvasási
felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus
színészlelés;Szélek törlése;Feladatértesítés;Üres
oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások

Szöveg/kép optimalizálása; Képbeállítás;
Feladat-létrehozás; Kimeneti minőség beállítása;
75–600 dpi választható beolvasási felbontás;
Automatikus színfelismerés; Szélek törlése;
Feladatértesítés; Üres oldalak kiszűrése; HP
gyorsbeállítások; HP EveryPage; Automatikus
tájolás; Beágyazott optikai karakterfelismerés
(OCR); Oldal automatikus körülvágása; Automatikus
árnyalás

Bitmélység/
Szürkeárnyalatszintek

24 bites / 256

digitális küldés Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés
hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés
FTP-re; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék;
SMTP SSL-kapcsolaton keresztül; Üres oldal
kihagyása; Szélek törlése; Automatikus
színérzékelés; Tartalom automatikus körülvágása;
Kompakt PDF

Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés
hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés
FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes
faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton
keresztül; Üres oldal kihagyása; Szélek törlése;
Automatikus színérzékelés; Tartalom automatikus
körülvágása; Kompakt PDF

Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés
hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés
SharePoint szolgáltatásba; Küldés FTP-re; Küldés
LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Optikai
karakterfelismerés (OCR); Helyi címjegyzék; SMTP
SSL-kapcsolaton keresztül; Üres oldal kihagyása;
Szélek törlése; Automatikus színérzékelés; Tartalom
automatikus körülvágása; Kompakt PDF;
Automatikus árnyalás; Automatikus tájolás; Több
helyről való adagolás észlelése; Automatikus
kiegyenesítés; Oldal automatikus körülvágása

Ajánlott havi beolvasási
mennyiség6

4150–6900 4150–6900 8350–13 900

Fax
Fax Opcionális Van, 33,6 kbit/s Van, 33,6 kbit/s

Papírkezelés
papírtípusok Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extranehéz, előlyukasztott, újrahasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír), fotópapír

(fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír), borítékok, címkék, kártyák, speciális papírok (fényes prospektuspapír, matt
prospektuspapír, háromba hajtott prospektuspapír, üdvözlőkártyák, egyéb tintasugaras speciális papír)

Papírméret Egyéni mérőszám: 1. tálca: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálca: 102 x 210 – 216 x 297 mm; Opcionális 500 lapos 3. tálca: 102 x 210 – 216 x 356 mm;
Opcionális 500 lapos 4. tálca: 102 x 210 – 216 x 356 mm; Opcionális 500 lapos 5. tálca: 102 x 210–216 x 356 mm
Támogatott mérőszám: 1. tálca: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (B5, C5, C6, DL); 2. tálca: A4, A5, B5 (JIS), boríték (DL, B5, C5); Opcionális
3. tálca: A4, A5, B5 (JIS); Opcionális 4. tálca: A4, A5, B5 (JIS); Opcionális 5. tálca: A4, A5, B5 (JIS)
Automatikus lapadagoló: A4, B4, B5, 127 x 127 mm – 216 x 356 mm

Papírkezelés Alapkiépítésű adagoló: 500 lapos adagolótálca; 50 lapos többfunkciós tálca
Normál kimenet: 300 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó
Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos 3. tálca; Opcionális integrált állvány 500 lapos 3. tálcával, 500 lapos 4. tálcával és 500 lapos 5. tálcával



Típus HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn HP PageWide Enterprise Color MFP 586f HP PageWide Enterprise Color FlowMFP 586z

termékszám G1W39A G1W40A G1W41A

Bemeneti kapacitás 1. tálca: Lap: 50; Boríték: 7; Kártya: 25; Fénykép: 25; Címke: 25
2. tálca: Lap: 500; Boríték: 30; Kártya: 100; Fénykép: 100; Címke: 100
3-5. tálca: Lap: 500; Kártya: 100; Fénykép: 100; Címke: 100
maximum: Akár 2050 lap

Kimeneti kapacitás Alapkiépítésben: Akár 300 lap, Legfeljebb 35 boríték, Akár 100 kártya, Akár 100 lap
maximum: Akár 300 lap

Papír tömege 1. tálca: 60–120 g/m² (sima papír), 125–300 g/m² (fotópapír), 75–90 g/m² (boríték), 120–180 g/m² (brosúrapapír), 163–200 g/m² (karton); 2. tálca: 60–120 g/m²
(sima papír), 125–250 g/m² (fotópapír), 75–90 g/m² (boríték), 120–180 g/m² (brosúrapapír), 163–200 g/m² (karton); 3. tálca: 60–120 g/m² (sima papír), 125–250
g/m² (fotópapír), 120–180 g/m² (brosúrapapír), 163–200 g/m² (karton); 4. tálca: 60–120 g/m² (sima papír), 125–250 g/m² (fotópapír), 120–180 g/m²
(brosúrapapír), 163–200 g/m² (karton); 5. tálca: 60–120 g/m² (sima papír), 125–250 g/m² (fotópapír), 120–180 g/m² (brosúrapapír), 163–200 g/m² (karton)
Automatikus lapadagoló: 45–199 g/m²

Kompatibilis operációs
rendszerek7

A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows operációs rendszer, a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a
Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites) kiadása, a Windows Vista összes 32 bites
kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows operációs
rendszer, a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT
rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a
nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobil
operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP);
SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX

Kompatibilis hálózati operációs
rendszerek

A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fürt- és
terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32/64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fürt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32
bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fürt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött
termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bites) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+
fürt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fürt- és terminálszolgáltatások),
Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fürt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2
rendszeren), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix
XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszeren), Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix
XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint),
Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek
(www.novell.com/iprint); Windows 8 (32/64 bites), ajánlott: v5.86+, Windows 8.1, ajánlott: v5.94+ Windows 7 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32/64
bites), ajánlott: v5.82+

Mobil nyomtatási képesség HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvánnyal; Google Cloud Print 2.0

Minimális
rendszerkövetelmények

Windows: CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az
operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen
Mac: Internet, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület; OS-kompatibilis hardver; További információ: http://www.apple.com

Szoftver mellékelve Windows operációs rendszer: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update,
Termékregisztrációs segéd, HP Connected, online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Az Üdvözlőképernyő a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az
OS alkalmazás nyomtatószoftver-letöltési helyére

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, 802.1X hitelesítés
(EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a FIPS 140-2 szabványnak
megfelelő titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása,
hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz, HP Sure Start, behatolásészlelés, engedélyezési lista, opcionális Trusted Platform Module;
Biztonságkezelés: Kompatibilis az opcionális HP JetAdvantage Security Manager alkalmazással

Méret és súly
Nyomtató méretei (Szé x Mé
x Ma)

Legalább: 530 x 564 x 529 mm
maximum: 934 x 752 x 786 mm (nyitott bal oldali ajtóval, nyitott fő papírtálcával, megemelt lapadagolóval)

Csomagolási méretek (szé x
mé x ma)

705 x 628 x 692 mm

Nyomtató tömege 32,3 kg 32,3 kg 32,3 kg

Csomagolási súly 40,4 kg 40,4 kg 40,4 kg

Működési környezet Hőmérséklet: 15–30ºC, Nedvesség: 20–60% relatív páratartalom

adattárolás Hőmérséklet: Kezdeti beállítás előtt (nem tisztított állapot): –40 és 60 ºC között; Kezdeti beállítás után (tisztított állapot): 0 és 60 ºC között; Ha a nyomtató tárolása
a meghatározott legalacsonyabb működési hőmérséklet alatt történik, akkor hagyni kell, hogy az egység hőmérséklete fokozatosan elérje a meghatározott
működési hőmérsékletet (a HP javasolja, hogy használat előtt 24 óráig hagyja a készüléket az előírt működési hőmérsékleten felmelegedni), Nedvesség: 5–90%
relatív páratartalom

Hang Zajkibocsátás: 6,8 B(A), 50 oldal/perc színes egyoldalas nyomtatási sebességgel A4; Kisugárzott hangnyomás

Áramellátás követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
anyagszükséglet8: 62 watt (nyomtatás), 24 watt
(készenlét), 8,5 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kézi
kikapcsolás), 0,3 watt (automatikus kikapcsolás/kézi
bekapcsolás)
Jellemző energiafogyasztás9: Blue Angel: 1,148
kWh/hét; Energy Star: 1,746 kWh/hét

anyagszükséglet8: 62 watt (nyomtatás), 24 watt
(készenlét), 8,5 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kézi
kikapcsolás), 0,3 watt (automatikus kikapcsolás/kézi
bekapcsolás)
Jellemző energiafogyasztás9: Blue Angel: 1,148
kWh/hét; Energy Star: 1,756 kWh/hét

anyagszükséglet8: 62 watt (nyomtatás), 26,5 watt
(készenlét), 8,5 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kézi
kikapcsolás), 0,3 watt (automatikus kikapcsolás/kézi
bekapcsolás)
Jellemző energiafogyasztás9: Blue Angel: 1,148
kWh/hét; Energy Star: 1,756 kWh/hét

áramellátás típusa: Beépített tápegység

Energiatakarékos technológia HP automatikus kikapcsolási technológia

minősítések CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (A osztály); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Az EMC irányelv egyéb
követelményeinek való megfelelés az egyes országok előírásai szerint

A doboz tartalma HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn; HP
üzembe helyezési tintapatronok (CMYK); Üzembe
helyezési útmutató; Támogatási szórólap;
Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD
lemezen; Tápkábel

HP PageWide Enterprise Color MFP 586f; HP
üzembe helyezési tintapatronok (CMYK); Üzembe
helyezési útmutató; Támogatási szórólap;
Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD
lemezen; Tápkábel

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z; HP
üzembe helyezési tintapatronok (CMYK); Üzembe
helyezési útmutató; Támogatási szórólap;
Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD
lemezen; Tápkábel

Garancia Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően
változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

http://HP.com
http://HP.com


Lábjegyzetek
1Az Enterprise osztályú eszközök összehasonlítása a gyártók által a leggyorsabb elérhető színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul, és az 1000–3000 eurós üzleti A4MFP készülékeket foglalja magában (a 2015. novemberi állapot alapján) az
IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján (a legfeljebb 1%-os piaci részesedéssel rendelkező termékek kivételével). A HP PageWide készülék sebességei Általános irodai üzemmódban érvényesek, és az első oldalt nem tartalmazzák.
További információ: hp.com/go/printerspeeds.2A HP által a kategóriába tartozó nyomtatók hivatalos beépített biztonsági szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2015-ös vizsgálat alapján. Csak a HP FutureSmart firmware-rel ellátott Enterprise kategóriájú
eszközei biztosítanak a BIOS rendszerig terjedő, önjavító képességekkel is rendelkező biztonság-ellenőrzési szolgáltatást. A biztonsági funkciók aktiválásához a FutureSmart szervizcsomag frissítésére lehet szükség. További információk:
hp.com/go/printersthatprotect és hp.com/go/printersecurityclaims.3Az Enterprise osztályú eszközök teljes tulajdonlási költségeinek összehasonlítása 150 000 oldal nyomtatását veszi alapul, a számítás az oldalkapacitás és az energiahasználat tekintetében a
gyártók által közzétett műszaki adatok, a HP-hardver és a kellékek ára esetében pedig a gyártó által javasolt kiskereskedelmi árak és a versenytársak eszközeinek átlagos kiskereskedelmi ára alapján történt. Az oldalankénti költségekhez az ISO-kapacitás lett
figyelembe véve folyamatos nyomtatás mellett, alapértelmezett módban, a legmagasabb elérhető kapacitású patronokkal és hosszú élettartamú fogyóeszközökkel. Az összehasonlításban részt vett minden 1000–3000 eurós színes üzleti A4 MFP készülék (a
2015. novemberi adatok alapján), az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján (az 1%-os vagy alacsonyabb piaci részesedéssel rendelkező termékek kivételével). További információk: hp.com/go/pagewideclaims és
hp.com/go/learnaboutsupplies.4A kapacitás a HP 981Y extranagy kapacitású eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitásán alapul, és ezek nem képezik a megvásárolt nyomtató részét; külön vásárolhatók meg. Az összehasonlítás alapjául a HP
981Y extra nagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP 981 sorozatú eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása szolgál. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.5A HP 981 sorozatú nagy kapacitású eredeti
PageWide patronok és a HP 981 sorozatú eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása alapján. További információk: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.6Azon állítás alapjául, hogy kevesebb ütemezett karbantartás szükséges, 150 000
oldal nyomtatásával számoló közzétett összehasonlítás szolgál. Az összehasonlításban az 1000–3000 eurós áron kapható színes lézernyomtatók és A4 MFP készülékek többsége szerepel a 2015. novemberi állapotnak megfelelően, az IDC által 2015 Q3
negyedévére kimutatott piaci részesedés szerint. További információk: hp.com/go/pagewideclaims.7A beépített optikai karakterfelismerés (OCR) alkalmi használatra szolgál. Gyakori és nagy mennyiségű OCR-használathoz a HP digitális küldési szoftver
ajánlott.8Egyes szolgáltatásokhoz további termékek beszerzése szükséges. A biztonsági funkciók aktiválásához a FutureSmart szervizcsomag frissítésére lehet szükség. További információ: http://www.hp.com/go/printsecurity.9A HP Web Jetadmin díjtalanul
letölthető a http://www.hp.com/go/webjetadmin webhelyről.10A HP versenytársak ajánlataira vonatkozó belső kutatásai (Eszközbiztonsági összehasonlítás, 2015. január) és a Buyers Laboratory LLC által 2015 februárjában készített, a HP JetAdvantage Security
Manager 2.1 alkalmazásra vonatkozó jelentés alapján. Külön megvásárolható kiegészítő szükséges. További részletek: http://www.hp.com/go/securitymanager.11Az Enterprise osztályú eszközök energiahasználati adatai alapjául az energystar.gov által jelentett
jellemző energiafogyasztási (TEC) adatok szolgálnak. Az adatok úgy lettek normalizálva, hogy az 1000–3000 eurós színes többfunkciós lézernyomtatók és az 500–1249 eurós színes lézernyomtatók többségének energiahatékonyságát határozzák meg a 2015.
novemberi adatoknak megfelelően; az IDC által 2015 Q3 negyedévére kimutatott piaci részesedés szerint. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. További információk: hp.com/go/pagewideclaims.12A vezeték nélküli hálózatkezeléshez a HP Jetdirect
2900nw nyomtatókiszolgáló megvásárlása szükséges. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Színes kompozit (C/M/Y) és fekete kapacitás hivatalos átlagértékei az ISO/IEC 24711 szabvány és folyamatos nyomtatás alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. Részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.2Az ISO-nyomtatás sebességének mérése az ISO/IEC 24734 alapján történt, az ISO-tesztdokumentumok első oldalának vagy első sorozatának kihagyásával. Részletek: http://www.hp.com/go/printerclaims.3A pontos
sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.4A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a
kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.5Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a
tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően
változhat.6A HP azt javasolja, hogy a havonta beolvasott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó optimális teljesítménytartományt.7Nemminden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7
és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows operációs rendszerekhez (Windows Vista és megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) rendszer az RT rendszerbe
beépített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX-modellparancsfájlok a HP.com oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP
szoftvert használnak. A Mac számítógépekhez készült HP szoftver már nem található meg a CD-n, azonban letölthető a hp.com webhelyről. A Mac nyomtató-illesztőprogramok települnek a Mac operációs rendszerekre.8A tápellátási igény a nyomtató értékesítési
országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.9A jellemző energiafogyasztás (TEC) értékei egy termék 1 hét során jellemző energiafogyasztását jelentik,
kilowattórában (kWh) mérve.

http://www.hp.com/hu
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