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HP LaserJet Pro M304aHP LaserJet Pro M304a
Könnyítse meg a munkáját, koncentráljon az üzletreKönnyítse meg a munkáját, koncentráljon az üzletre

Ha sikeressé szeretné tenni vállalkozását, okosabb megoldásokra kell támaszkodnia. A HP LaserJet Pro
M304a nyomtatóval a lehető leghatékonyabban használhatja ki az idejét – ami segít az üzlet
felvirágoztatásában és abban, hogy megőrizze helyét az élmezőnyben.

Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató
Kizárólag eredeti HP lapkát használó
tintapatronokkal használható. Lehetséges,
hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok
nem működnek, illetve amelyek jelenleg
használhatók, a jövőben működésképtelenné
válhatnak. További tájékoztatás::
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Arra tervezték, hogy lendületben tartsa Önt és vállalkozásátArra tervezték, hogy lendületben tartsa Önt és vállalkozását

Szinte azonnal nyomtathat, várakozás nélkül. Az eszköz az ébresztést követően is
gyorsan nyomtat.

Kevesebb várakozás. A percenként akár 35 A4-es oldal nyomtatására képes nyomtatóval
tovább növelheti a termelékenységet. 

Az irodai munka biztonságáról egy hálózathoz nem csatlakoztatott nyomtatóval is
gondoskodhat.

Úgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a mindennapos munkavégzéstÚgy lett kialakítva, hogy megkönnyítse a mindennapos munkavégzést
Gyorsan beállíthatja a nyomtatót és egyszerűen kezelheti az eszköz beállításait, növelve
ezáltal a nyomtatási hatékonyságot.

A lehető legjobban használhatja ki a helyet az irodájában egy olyan nyomtatóval, amely
illeszkedik a munkastílusához.

A kétsoros LCD kijelző könnyen olvasható és kezelhető.

Az automatikus tonerzár-eltávolítás támogató patronokkal késedelem nélkül és tisztán
dolgozhat.

A fenntarthatóság okos üzleti stratégiaA fenntarthatóság okos üzleti stratégia

Az eredeti HP tonerkazetták használatával megelőzheti az újranyomtatással járó
bosszúságot és a kellékek pazarlását, és a szervizt is ritkábban kell majd hívnia.

A korábbi termékekhez képest akár 18%-kal kevesebb energiafelhasználás jellemzi.
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TerméknézetekTerméknézetek

A képen a HP LaserJet Pro M304a láthatóA képen a HP LaserJet Pro M304a látható

1. 100 lapos többfunkciós 1. tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig

2. Nagysebességű USB 2.0 port

3. Hátsó ajtó (hozzáférés a papírúthoz)

4. Kétsoros LCD kezelőpanel

5. 150 lapos kimeneti gyűjtő

6. Elülső ajtó nyitógombja

7. Elülső ajtó (hozzáférés a HP EcoSmart fekete tonerkazettához)

8. 250 lapos 2. bemeneti tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig

Kiegészítők, kellékek és támogatásKiegészítők, kellékek és támogatás

KellékekKellékek CF259ACF259A HP 59A fekete, eredeti LaserJet tonerkazetta (3000 oldal)

CF259XCF259X HP 59X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 000 oldal)

TartozékokTartozékok D9P29AD9P29A HP LaserJet Pro 550 lapos adagolótálca

Támogatás és szervizTámogatás és szerviz UB9T8EUB9T8E HP 3 éves, következő munkanapi szolgáltatás LaserJet Pro M304 nyomtatóhoz 
UB9U3PEUB9U3PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szolgáltatás LaserJet Pro M304 nyomtatóhoz 
UB9U2EUB9U2E HP 3 éves raktárba való visszaszállítási szolgáltatás LaserJet Pro M304 nyomtatóhoz 
UB9U6PEUB9U6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, raktárba való visszaszállítási szolgáltatás LaserJet Pro M304 nyomtatóhoz
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Műszaki adatokMűszaki adatok

TípusTípus HP LaserJet Pro M304aHP LaserJet Pro M304a

TermékszámTermékszám W1A66A

SzolgáltatásokSzolgáltatások Nyomtatás

VezérlőpultVezérlőpult Kétsoros LCD, OK gomb, Bal gomb, Jobb gomb, Mégse gomb, Vissza gomb, Készenléti LED, Hibajelző LED

NyomtatásNyomtatás

Nyomtatási technológia Lézer

Nyomtatási sebesség Fekete (A4-es méret, normál üzemmód)Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 35 oldal percenként;

Első nyomat elkészítése Fekete (A4-es méret, készenlétből)Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 6,9 mp alatt;
Fekete (A4-es méret, alvó állapotból)Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 8,0 mp alatt;

Nyomtatási felbontás Fekete (legjobb üzemmód)Fekete (legjobb üzemmód): Vékonyvonalas (1200 x 1200 dpi);
Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; akár 4800 x 600 dpi-re fokozható), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), gazdaságos mód;

Havi terhelhetőség Akár 80 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiségAjánlott havi nyomtatási mennyiség: 750–4000

Szabványos nyomtatási nyelvek HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript 3-as szintű emuláció, PDF, URF, PWG-raszter

Betűtípusok és betűtípuskészletek 84 méretezhető TrueType betűkészlet

Nyomtatási terület Nyomtatási margókNyomtatási margók Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm; Maximális nyomtatási terület : 207,4 x 347,1 mm

Kétoldalas nyomtatás Kézi (illesztőprogram támogatja)

ProcesszorsebességProcesszorsebesség 1200 MHz

CsatlakoztathatóságCsatlakoztathatóság

Alapkiépítés 1 nagy sebességű USB 2.0 port

Vezeték nélküli Nincs

Hálózati csatlakoztathatóság Nincs

MerevlemezMerevlemez Egyik sem

MemóriaMemória AlapkiépítésAlapkiépítés: 256 MB DRAM; 256 MB flash memória; MaximumMaximum : 256 MB DRAM; 256 MB flash memória

MédiakezelésMédiakezelés

Papírtálcák száma AlapkiépítésAlapkiépítés: 2; MaximumMaximum: 3

Hordozótípusok Papír (normál, EcoFFICIENT, könnyű, nehéz, bankpostapapír, színes, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva); Borítékok; Címkék

Hordozó mérete

Egyedi (metrikus)Egyedi (metrikus): 1. tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálca, opcionális 3. tálca: 100 x 148 – 216 x 356 mm
Támogatott (metrikus)Támogatott (metrikus): 1. és 2. tálca: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm);
Levelezőlapok (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas); Borítékok (DL, C5, B5); Opcionális 3. tálca: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273
mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Levelezőlapok (JIS egyoldalas, JIS kétoldalas)
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TípusTípus HP LaserJet Pro M304aHP LaserJet Pro M304a

TermékszámTermékszám W1A66A

Médiakezelés
Normál bemenetNormál bemenet: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250 lapos 2. bemeneti tálca
Normál kimenetNormál kimenet: 150 lapos kimeneti gyűjtő
Opcionális bemenetOpcionális bemenet: Opcionális 550 lapos 3. tálca

Hordozóanyagok súlya 1. tálca: 60–175 g/m²; 2. tálca, opcionális 550 lapos 3. tálca: 60–120 g/m²

Bemeneti kapacitás

1. tálca1. tálca: Lap: 100; Boríték: 10
2. tálca2. tálca: Ívek: 250
3. tálca3. tálca: Lap: 550
MaximumMaximum: Akár 900 lap

Kimeneti kapacitás
AlapkiépítésAlapkiépítés: Akár 150 lap
Boríték: Legfeljebb 10 boríték
MaximumMaximum: Akár 150 lap

Kompatibilis operációs rendszerekKompatibilis operációs rendszerek

Windows ügyfél operációs rendszer (32/64 bites), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N,
Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobil operációs rendszerek, iOS, Android, Mac - Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra
v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, önálló PCL6 nyomtató-illesztőprogram, a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információért látogasson el
a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét,
keressen felhasználói útmutatót, keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt,
valamint az UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramokat és a támogatott operációs rendszereket – a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további
információért lásd: http://www.hp.com/go/upd

Minimális rendszerkövetelményekMinimális rendszerkövetelmények
WindowsWindows: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, internetböngésző; az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a
http://www.microsoft.com webhelyen
MacMac: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen

Mellékelt szoftverekMellékelt szoftverek A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat; A szoftver a következő címeken tölthető le: http://www.123.hp.com/laserjet vagy http://www.hp.com

Biztonsági felügyeletBiztonsági felügyelet Biztonságos rendszerindítás, biztonságos firmware-integritás, futásidő alatti kódintegritás, jelszóval védett EWS az SW Toolboxon/EWS proxyn keresztül,
kezelőpanelzár, aláírt firmware, rendszergazdai beállítások az SW Toolboxon/EWS proxyn keresztül

Nyomtató kezeléseNyomtató kezelése HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin szoftver

Méret és súlyMéret és súly

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) LegalábbLegalább 381 x 357 x 216 mm;
MaximumMaximum: 381 x 634 x 241 mm;

Csomag mérete (sz x h x m) 443 x 274 x 464 mm

Nyomtató tömege 8,22 kg

Csomag súlya 10,5 kg

Működési környezetMűködési környezet HőmérsékletHőmérséklet: 15–32,5°C
PáratartalomPáratartalom: 30–70% relatív páratartalom

Tárolási körülményekTárolási körülmények HőmérsékletHőmérséklet: -20–40 °C

HangHang ZajkibocsátásZajkibocsátás: 6,8 B(A)
Hangnyomás-kibocsátásHangnyomás-kibocsátás: 54 dB(A)

TápellátásTápellátás

KövetelményekKövetelmények: 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V-os váltóáram (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
FogyasztásFogyasztás: 495 watt (aktív állapot, nyomtatás), 5,5 watt (készenlét), 0,5 watt (alvó állapot), 0,5 watt (automatikus kikapcsolás/ébresztés USB-kapcsolattal,
szállításkor engedélyezve), 0,05 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,05 watt (kézi kikapcsolás);
Tápegység típusaTápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;

TanúsítványokTanúsítványok CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – (B osztály), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
Blue Angel megfelelőségBlue Angel megfelelőség Nem. Lásd az ECI (Ecolabel Comparison Information, ökocímkék összehasonlító adatai) dokumentumot

Származási országSzármazási ország Készült a Fülöp-szigeteken

A doboz tartalmaA doboz tartalma HP LaserJet Pro M304a; Előre telepített HP 59A fekete LaserJet tonerkazetta (1500 oldalas kapacitás); Első lépések útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási
útmutató; Megfelelőségi szórólap; Tápkábel

JótállásJótállás
Egyéves javítási jótállás a vásárlás helyszínén/raktárba való visszaszállítással. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
jogszabályoknak megfelelően változnak. Forduljon szerződött kereskedőjéhez, vagy látogasson el a http://www.hp.com/support címre, hogy megismerje a HP
díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.
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LábjegyzetekLábjegyzetek

 A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum
összetettségétől függően változhat.
 A HP jellemző TEC-értéket használó 2019-es belső tesztjei alapján.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozatMűszaki adatok Jogi nyilatkozat

 Nyomtatási mód: „Vázlat”, „Normál” – alapértelmezett, „Vékonyvonalas”.
A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján 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.
 Tálcák és fedelek nélkül, nem kinyitott állapotban.
 A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek

számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.
 A mellékelt kazetták kapacitása 1500 fekete-fehér oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat.

További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Az oldalak száma a fogyasztói körülményektől és használattól függően változhat.

http://www.hp.com/huhttp://www.hp.com/hu

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és
szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek
semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA7-5580, Augusztus 2019
DOC-M
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