
Fişa de date

MFP color HP LaserJet Pro 500
M570
Ceamai bună valoare de la HP pentru productivitate laser color

Finalizaţi lucrările mai rapid, produceţi
culori de mare impact şi obţineţi rapid
configurarea şi conectarea1,2. Imprimaţi
de la smartphone sau de la tabletă,
utilizând HP ePrint3. Economisiţi
simplu resursele şi reciclaţi cartuşele
uzate4. Extindeţi-vă potenţialul pentru performanţe.

● Îmbunătăţiţi productivitatea şi finalizaţi mai rapid lucrările de scanare prin scanarea cu o singură trecere, utilizând
capul dublu.

● Imprimaţi documente cu până la 30 de pagini pe minut5. Bizuiţi-vă pe un volum robust de pagini lunar recomandat,
de 1500 până la 4000 de pagini.

● Faceţi conversia copiilor fizice în fişiere digitale pentru distribuire şi stocare simple şi realizaţi copii ireproşabile.

● Gestionaţi lucrările complexe pentru a rămâne productiv, utilizând alimentatorul de documente pentru 50 de coli şi
imprimarea faţă-verso automată.

Mândriţi-vă cu culorile puternice.

● Simplificaţi fluxurile de lucru: accesaţi, stocaţi şi imprimaţi rapid conţinut de afaceri cu ecranul senzitiv color de 8,89
cm (3,5 inchi)6.

● Faceţi impresie maximă – optimizaţi setările culorilor şi obţineţi rezultate vii cu rezoluţia incredibilă.

● Produceţi la birou materiale de marketing de elită – pe o gamă largă de suporturi şi într-o diversitate de dimensiuni.

● Începeţi să lucraţi rapid cu cartuşele preinstalate. Obţineţi o valoare mai bună utilizând cartuşe opţionale de mare
capacitate7.

Bucuraţi-vă de configurarea rapidă şi simplă şi rămâneţi conectat.

● Utilizaţi HP Auto Wireless Connect pentru a configura reţeaua fără fire.1

● Imprimaţi de la smartphone sau de la tabletă, cu HP ePrint3. Trimiteţi simplu imprimate de la dispozitive, fără
reţea2,8.

● Utilizaţi resursele mai eficient cu lucrul în reţea wireless şi Gigabit Ethernet 10/100/1000T – accesaţi, imprimaţi şi
partajaţi9.

● Gestionaţi proactiv acest echipament MFP, utilizând HP Web Jetadmin pentru a monitoriza de la distanţă imprimarea
lucrărilor de birou şi starea dispozitivului.

Contribuiţi la reducerea impactului asupramediului.

● Contribuiţi la economisirea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, cu copierea instant şi cu tehnologia
Instant-on10.

● Economisiţi resursele şi hârtia, utilizând imprimarea faţă-verso automată.

● Obţineţi acces centralizat şi simplu la opţiuni particularizate de economisire a energiei şi setări de imprimantă cu
consola HP EcoSMART.

● Reduceţi impactul asupra mediului – reciclaţi simplu cartuşele de toner HP LaserJet originale prin programul HP
Planet Partners4.
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Prezentarea produsului
MFP color HP LaserJet Pro 500M570dw deţine

1. Scaner cu suport plat
2. Sertar de ieşire de 250 coli
3. O singură uşă de acces la cartuşele de imprimare preinstalate
4. Tava 2 de intrare de 250 coli
5. Alimentator automat de documente de 50 de coli
6. Panou de control cu ecran tactil color de 8,89 cm (3,5 inchi) cu aplicaţii HP pentru business
7. Port USB uşor accesibil
8. Lucru în reţea wireless
9. tavă multifuncţională pentru 100 de coli
10. Buton pornire/oprire poziționat convenabil în faţă
11. Interfaţă de reţea Ethernet 10/100 integrată
12. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
13. Port extensie telefon
14. Port de fax
15. Conexiune alimentare

Scurtă descriere a seriilor

Model Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500M570dn Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500M570dw

Număr produs CZ271A CZ272A

Viteză imprimare şi copiere
A4/Letter (color şi
alb-negru)

Până la 30/31 ppm Până la 30/31 ppm

Ecran tactil color de 8,89
cm (3,5 inchi) şi acces la
aplicaţii pentru afaceri

Da Da

Tavămultifuncţională de
100 coli; tava 2 de intrare
de 250 coli, sertar de ieşire
de 250 coli

Da Da

Imprimare, copiere şi
scanare automată
faţă-verso

Da Da

Interfaţă de reţea Ethernet
10/100 integrată

Da Da

Port USB uşor accesibil Da Da

Funcţie HP ePrint Da Da

Lucru în reţea wireless N/A Da

Memorie (nu este
extensibilă)

256 MB 256 MB
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Accesorii, consumabile şi asistenţă
Accesorii CF084A Tavă pentru 500 de coli de hârtie şi suporturi grele HP Color LaserJet

CF085A Dulap imprimantă HP LaserJet 500 color Series

Consumabile CE403A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Magenta 6.000 pagini

CE254A Unitate colectare toner HP Color LaserJet CE254A Aproximativ 36.000 pagini
CE400A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Negru 5.500 pagini
CE400X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 507X Negru 11.000 de pagini
CE401A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Cyan 6.000 pagini
CE402A Cartuş de toner LaserJet original HP 507A Galben 6.000 pagini

Conectivitate J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Service şi asistenţă U6Y78E - asistenţă hardware HP pentru imprimanta multifuncţională color LaserJet M570, 3 ani, următoarea zi lucrătoare
U6Y82E - asistenţă hardware HP pentru imprimanta multifuncţională color LaserJet M570, 3 ani 4 ore 13x5
U6Y90PE - asistenţă hardware postgaranţie HP pentru imprimanta multifuncţională color LaserJet M570, 1 an, următoarea
zi lucrătoare
U6Y93PE - asistenţă hardware postgaranţie HP pentru imprimanta multifuncţională color LaserJet M570, 1 an 4 ore 13x5
U6Y91PE - asistenţă hardware postgaranţie HP pentru imprimanta multifuncţională color LaserJet M570, 2 ani,
următoarea zi lucrătoare (U6Y82E/U6Y93PE: verificaţi disponibilitatea la nivel de ţară/regiune)

Specificaţii tehnice
Model Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500M570dn Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500M570dw

Număr produs CZ271A CZ272A

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

Panou de control Panou de control cu ecran senzitiv intuitiv cu afişaj grafic color de 8,89 cm; butoane (Acasă, Revocare, Ajutor, Săgeată dreapta/stânga, Înapoi); Indicatoare luminoase cu LED-uri (Pregătit,
Eroare, Wireless)

Imprimare

Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare1 Alb-negru (A4, normal): Până la 30 ppm; Color (A4, normal): Până la 30 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 27 ipm

Prima pagină evacuată2 Alb-negru (A4, pregătit): În numai 10,5 s; Color (A4, pregătit): În numai 10,5 s

Rezoluţie de imprimare Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (optim): Până la 600 x 600 dpi; Tehnologie: HP ImageREt 3600

Ciclu lunar de funcţionare Până la 75.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 1500-4000

Limbaje de imprimantă
standard

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatibilitate AirPrint™

Fonturi şi seturi de fonturi 84 de fonturi True Type scalabile

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafaţămaximă de imprimare: 210,9 x 350,6 mm

Imprimare duplex Automat (standard)

Copiere

Viteză de copiere Negru (A4): Până la 30 cpm; Color (A4): Până la 30 cpm

Specificaţii copiator număr de copii; micşorare/mărire; mai deschis/mai închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaţionare; selectare tavă; faţă-verso; mod Ciornă; ajustarea imaginii; setare ca valori
implicite noi; restabilire setări implicite Numărmaxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluţie copie: Până la 300 x 300 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%

Scanare

Viteză de scanare3 Normal (A4): Până la 19,5 ppm (alb-negru), până la 14 ppm (color); Duplex (A4): Până la 35,5 ipm (alb-negru), până la 13,5 ipm (color)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Plan, ADF Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS);Moduri de intrare scanare: De la PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) sau Device Stage
(Windows® 7); software compatibil TWAIN sau WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, duplexare cu cap dublu, scanare color;
Dimensiunemaximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 300 x 300 dpi (color şi alb-negru, din ADF); Până la 1200 x 1200 dpi (alb-negru,
de pe suportul plat)

Funcţii avansate de scanare Scanare către e-mail; scanare către folder din reţea (soluţie independentă); scanare către Cloud; scanare către USB

Suprafaţă scanabilă Dimensiuneminimă suport (suport plat): Orice dimensiune mai mică decât A4 Dimensiunemaximă suport (suport plat): 216 x 297 mm; Dimensiuneminimă suport (ADF): 127 x 177
mm; Dimensiunemaximă suport (ADF): 216 x 356 mm

Niveluri de adâncimi de
biţi/tonuri de gri

24 biţi (8 biţi pentru scanare duplex color) / 256

Transmitere digitală Standard: Scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP

Fax

Fax4 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

Funcţii software inteligente
ale faxului

Copiere de rezervă a memoriei permanente de fax, reducere fax automată, reapelare automată, trimitere amânată, redirecţionare fax, interfaţă TAM, fax la cerere, barieră pentru faxuri
nedorite, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă fax, blocare fax, coduri de facturare, salvare şi încărcare, primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare,
imprimare jurnal de fax

Viteză procesor 800 MHZ

Conectivitate

Standard 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 RJ -11 (fax); 1 RJ-11 (numai telefon)

Wireless Nu Da, Ethernet Gigabit 10/100/1000T, Wi-Fi 802.11b/g/n integrate

Capabilitate de imprimare
mobilă

HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™ HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct

Memorie Standard: 256 MB;Maxim : 256 MB
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Model Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500M570dn Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500M570dw

Număr produs CZ271A CZ272A

Manipulare suport

Numărul tăvilor pentru
hârtie

Standard: 2;Maxim: 3

Tipuri suport Hârtie (bond, broşură, colorată, lucioasă, cu antet, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), cărţi poştale, folii transparente, etichete, plicuri

Dimensiune suport Particularizate (metric): Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Tava 2: 148 x 210 – 216 x 297 mm; tava opţională 3 de 500 de coli: 148 x 210 – 216 x 356 mm; unitatea de imprimare
automată faţă-verso: 148 x 210 – 216 x 356 mm
Acceptate (metric): Tava 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; cărţi poştale (JIS simple, JIS duble); plicuri (ISO DL, ISO C5, ISO B5); tava 2, opţional tava 3: A4; A5; B5 (JIS); unitatea de
imprimare automată faţă-verso: A4; A5; B5 (JIS)

Manipulare suport Intrare standard: Tavă multifuncţională pentru 100 de coli, tavă de intrare 2 pentru 250 de coli, alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
Ieşire standard: Sertar ieşire - 250 coli cu faţa în jos
Intrare opţională: Tavă 3 opţională pentru 500 de coli
ADF: Standard, 50 coli

Greutate suport Tava 1: 60 - 216 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60 - 163 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); tava 3 opţională: 60 - 176 g/m² (hârtie simplă),
105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); unitatea de imprimare automată faţă-verso: 60 - 163 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); ADF: Tava 1: 60 - 216 g/m² (hârtie simplă), 105
- 220 g/m² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60 - 163 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); tava 3 opţională: 60 - 176 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă); unitatea
de imprimare automată faţă-verso: 60 - 163 g/m² (hârtie simplă), 105 - 220 g/m² (hârtie lucioasă)

Capacitate de intrare Tava 1: coli (75 g/m²): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m²): 50; carton (216 g/m²): 30; plicuri: 10
Tava 2: Coli (75 g/m²): 250; carton (163 g/m²), etichete, folii transparente: 100
Tava 3: coli (75 g/m²): 500; carton (163 g/m²), etichete, folii transparente: 200 (tavă opţională)
Maxim: Până la 850 de coli
ADF: Standard, 50 coli

Capacitate de ieşire Standard: Până la 250 de coli
Plicuri: Până la 10 plicuri
Suport transparent: Până la 100 de coli
Maxim: Până la 250 de coli

Sisteme de operare
compatibile

Instalări complete de software acceptate pe: Windows 10 (32 biţi/64 biţi), Windows 8 (32 biţi/64 biţi), Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2012;
instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 biţi) (SP3 sau superior); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion,
v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet preîncorporat), 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) (acceptat de programul de instalare automată); HPUX 11 şi Solaris 8/9

Cerinţe minime de sistem Windows:Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 biţi/64 biţi): procesor de 1 GHz pe 32 biţi (x86) sau 64 biţi (x64), 1 GB RAM (32 biţi) sau 2 GB RAM (64 biţi),
400 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de reţea;
Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB spaţiu liber pe hard disk, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, USB

Software inclus Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN, HP Scan, expert configurare fax HP, HP Send Fax, driver de imprimare
pentru fax HP, alerte de stare, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, driver de imprimare pentru fax HP, HP Utility, HP Firmware
Updater

Gestiunea imprimantei Windows®: HP Device Toolbox, Status Alerts, alerte SNP (instalare minimă în reţea), HP Web Jetadmin (descărcare); Mac: HP Utility

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l
x h)

Minim: 515 x 500 x 538 mm;Maxim: 825 x 915 x 948 mm Minim: 515 x 500 x 538 mm;Maxim: 825 x 915 x 948 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 733 x 644 x 730 mm 733 x 644 x 730 mm

Greutate imprimantă 40,8 kg 40,8 kg

Greutate pachet 45,9 kg 45,9 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 10 la 30ºC; Umiditate: 20 - 60% RH

Stocare Temperatură: 0 – 35ºC; Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică: 6,6 B(A) Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)

Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Consum: 605 waţi (imprimare), 440 waţi (copiere), 52 waţi (pregătit), 8,1 waţi (repaus), 0,3 waţi (oprit). Consum
tipic de energie (TEC): 3,259 kWh/săptămână.; Consum tipic de energie (TEC): 3,259 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Tehnologie cu
caracteristici de
economisire a energiei

Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; copiere instant

Certificări CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN
61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008,
GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în
conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune
Certificat ENERGY STAR®

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN
61000-3-3:2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008,
GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în
conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune
Certificat ENERGY STAR®; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

Ce se găseşte în cutie Echipament MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dn; include imprimare faţă-verso automată,
încorporată; Gigabit Ethernet 10/100/1000T încorporată; Cartuş de toner HP LaserJet negru
(aprox. 5500 pagini), cartuşe de toner cyan, magenta şi galben (aprox. 6000 de pagini);
software şi documentaţie pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de
asistenţă, fişă de garanţie; cablu de alimentare; cablu de fax

Echipament MFP color HP LaserJet Pro M570dw; include imprimare faţă-verso automată,
încorporată; Gigabit Ethernet 10/100/1000T încorporată; Wireless 802.11 b/g/n; Cartuş de
toner HP LaserJet negru (aprox. 5500 pagini), cartuşe de toner cyan, magenta şi galben
(aprox. 6000 de pagini); software şi documentaţie pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de
instalare, pliant de asistenţă, fişă de garanţie; cablu de alimentare; cablu de fax; cablu USB

Garanţie Garanţie de un an. 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 Este posibil ca HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibil pentru toate configuraţiile de sistem. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Pentru informaţii despre
compatibilitate, vizitaţi www.hp.com/go/autowirelessconnect.
2 Imprimarea HP wireless direct, conectivitatea wireless încorporată şi HP Auto Wireless Connect sunt disponibile numai la echipamentul MFP color HP LaserJet Pro 500 M570dw.
3 Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP care se poate conecta prin web şi înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente şi tipuri de imagini acceptate, precum şi pentru
alte detalii despre HP ePrint, vizitaţi www.hp.com/go/eprintcenter). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet şi capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de
date achiziţionate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare şi vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.
4 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul HP
Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.hp.com/recycle.
5 Viteza de imprimare este măsurată utilizând ISO/IEC 24734 şi exclude primul set de documente ale testului. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia
sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului. Viteza exactă de ieşire a primei pagini variază în funcţie de configuraţia sistemului, programul software, complexitatea documentului, reţea,
lăţimea suporturilor, greutatea suporturilor, mediu, dimensiune şi dimensiunea lucrării.
6 Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru detalii, vizitaţi
www.hp.com/go/eprintcenter.
7 Cartuşul de toner HP LaserJet 507X negru nu este inclus; se achiziţionează separat.
8 Dispozitivul mobil trebuie echipat cu tehnologie wireless. Imprimanta trebuie activată pentru HP ePrint. Funcţia poate necesita drivere sau aplicaţii, disponibile pentru descărcare la www.hp.com/go/eprintcenter.
9 Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.
10 Tehnologia HP Auto-On şi Auto-Off depinde de imprimantă şi de setări. Afirmaţia privind tehnologia Instant-on se bazează pe comparaţia cu produse ce utilizează tehnologii de fuziune tradiţionale. Afirmaţia privind copierea
instant se bazează pe comparaţia cu tuburi fluorescente.

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 Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.
3 Viteză de scanare măsurată din ADF cu setările implicite (salvare în PDF). Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului şi de complexitatea documentului.
4 Pe baza testului standard de imagine ITU-T, la rezoluţie standard. Pentru paginile mai complexe sau de rezoluţie mai înaltă, va dura mai mult timp şi se va utiliza mai multă memorie.

http://www.hp.com/ro

Produsul poate să difere faţă de cele prezentate în imagini. © Copyright 2017 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 fiind 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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