
Fişa de date

HP LaserJet Pro MFPM426f
series
Viteză impresionantă. Securitate puternică.

Funcţionare rapidă la imprimare,
scanare, copiere şi fax, plus securitate
robustă, cuprinzătoare, concepută
pentru modul în care lucraţi. Acest
MFP termină activităţile cheie mai
rapid şi asigură protecţia împotriva
ameninţărilor.1 Cartuşele de toner
originale HP cu JetIntelligence produc
mai multe pagini.2

HP LaserJet Pro MFP M426fdn HP LaserJet Pro MFP M426fdw cu
tavă opţională de 550 de coli

Aspecte importante
● 38 ppm

● Prima pagină iese în numai 8 s după
repaus/oprire automată

● Viteză de imprimare duplex de vârf, de 30 ipm

● ADF de 50 de coli cu scanare faţă-verso la o
singură trecere; viteză de scanare de până la 47
ipm

● HP Auto-On/Auto-Off pentru consum redus de
energie

● Ecran tactil color, de 7,5 cm, cu gesturi şi aplicaţii

● Scanare către e-mail, folder, cloud, USB

● LDAP, imprimare privată, imprimare cu PIN

● HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi
Direct/NFC, certificat Mopria, aplicaţii mobile

Mai multe activităţi finalizate. Menţineţi datele protejate.
● Scanaţi fişiere digitale direct către e-mail, USB, foldere de reţea şi cloud, cu aplicaţiile preîncărcate
pentru afaceri.3

● Prelucraţi rapid documentele cu mai multe pagini, prin imprimare faţă-verso – cea mai rapidă la
această clasă de dispozitive.1

● Luaţi paginile şi plecaţi – fără timp pierdut. Acest MFP se trezeşte şi imprimă mai rapid decât
concurenţa.1

● Controlaţi accesul la lucrările de imprimare şi menţineţi siguranţa imprimării cu funcţiile de securitate,
precum autentificarea LDAP, HP JetAdvantage Private Print sau stocarea opţională a lucrărilor cu
imprimare cu cod PIN.

Gestionare simplă. Imprimare eficientă.
● Gestionaţi simplu lucrările de imprimare, direct de la MFP – doar atingeţi şi trageţi cu degetul pe
ecranul tactil de 7,6 cm.4

● Imprimaţi simplu documente Microsoft® Word şi PowerPoint® – direct de pe unitatea USB.5

● Gestionaţi cu uşurinţă dispozitivele şi setările utilizând HP Web Jetadmin cu o suită de caracteristici de
gestionare esenţiale.6

● Imprimaţi utilizând mai puţină energie decât concurenţii, cu cartuşele de toner originale HP cu
JetIntelligence.7

Mai multe. Pagini, performanţă şi protecţie.
● Obţineţi cele mai multe imprimate pentru banii investiţi – cu cartuşele de toner originale de capacitate

extinsă HP Negru cu JetIntelligence.2

● Contaţi pe calitatea profesională constantă la viteze mari, cu tonerul negru de precizie.

● Asigură-te că obţineţi calitatea HP autentică pentru care ai plătit, cu tehnologia inovatoare antifraudă.

● Imprimaţi imediat, cu un cartuş de toner preinstalat. Înlocuiţi-l cu un cartuş de capacitate extinsă
opţional.

Rămâneţi conectat, cu opţiuni simple de imprimare wireless
● Imprimaţi simplu de la o varietate de smartphone-uri şi tablete – în general, fără configurare sau
aplicaţii necesare.8

● Contaţi pe imprimarea Wireless Direct la birou – de la dispozitive mobile – fără a accesa reţeaua
companiei.9

● Ajutaţi lucrătorii să imprime doar atingând de imprimantă dispozitivele lor mobile echipate cu NFC –
nu este nevoie de reţea.10

● Accesaţi, imprimaţi şi partajaţi simplu resursele prin reţeaua Ethernet şi wireless.11



Prezentarea produsului

HP LaserJet Pro MFPM426fdw deţine

1. Alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
2. Scaner cu suport plat: hârtie de până la 216 x 297 mm
3. Ecran tactil color intuitiv de 7,6 cm (se rabatează în sus)
4. Sertar de ieşire de 150 coli
5. Port USB uşor accesibil
6. Imprimare faţă-verso automată
7. tava 1 multifuncţională de 100 coli
8. Tava 2 de intrare de 250 coli
9. Buton de pornire/oprire
10. Buton de eliberare uşă frontală (acces la cartuşele de toner HP JetIntelligence)
11. Uşă spate (oferă acces la calea de imprimare)
12. Port USB pentru stocare lucrări şi imprimare privată
13. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
14. Port de reţea Ethernet
15. Port „ieşire linie” telefonică
16. Port „intrare linie” fax
17. Procesor de 1200 MHz
18. Capac contra prafului, tava 2, se roteşte în sus când se încarcă A4

Scurtă descriere a seriilor

Model HP LaserJet Pro MFPM426fdn HP LaserJet Pro MFPM426fdw

număr produs F6W14A F6W15A

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

Viteză de imprimare 38 ppm, 30 ipm duplex 38 ppm, 30 ipm duplex

Imprimare duplex automată Da Da

Scanare faţă-verso printr-o trecere din ADF de 50 coli Da Da

Intrare hârtie standard Tava 1 multifuncţională de 100 coli; tava 2 de 250 coli Tava 1 multifuncţională de 100 coli; tava 2 de 250 coli

Intrare hârtie opţională Tava 3 de 550 coli Tava 3 de 550 coli

Lucru în reţea Ethernet 10/100/1000 integrat Ethernet 10/100/1000, wireless 802.11b/g/n integrate

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria, Google
Cloud Print 2.0

Imprimare Wireless Direct, NFC „Atinge şi imprimă”, HP
ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria, Google Cloud
Print 2.0



Accesorii, consumabile şi asistenţă

Consumabile CF226A Cartuş de toner LaserJet original HP 26A Negru 3.100 pagini

CF226X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 26X Negru 9.000 pagini

accesorii D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray

service şi asistenţă U8TQ9E – asistenţă hardware HP, Următoarea zi lucrătoare MFP LaserJet M426, 3 ani
U8TR2E – service HP cu Înlocuire în Următoarea zi lucrătoare pentru MFP LaserJet M426, 3 ani
U8TR3E – service HP cu Returnare MFP LaserJet M426, 3 ani
U8TR4PE – asistenţă hardware HP post-garanţie, Următoarea zi lucrătoare MFP LaserJet M426, 1 an
U8TR5PE – service HP post-garanţie, Înlocuire în Următoarea zi lucrătoare MFP LaserJet M426, 1 an
U8TR6PE – service HP post-garanţie, cu Returnare MFP LaserJet M426, 1 an

Specificaţii tehnice

Model HP LaserJet Pro MFPM426fdn HP LaserJet Pro MFPM426fdw

număr produs F6W14A F6W15A

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

Viteză de imprimare Până la 38 ppm Negru (A4); Până la 30 ipm faţă-verso alb-negru (A4)
Prima pagină evacuată din modul
pregătit1

În numai 5,6 s alb-negru (A4, pregătit)

Prima pagină evacuată din modul
repaus

În numai 8,0 s

Rezoluţie de imprimare 600 x 600 dpi, până la 4800 x 600 dpi îmbunătăţit Negru; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Tehnologie de imprimare Laser

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 4 mm; Dreapta: 4 mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 215,9 x 355,6 mm

Limbaje de imprimare HP PCL 5, HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF directă (v1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativ

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Imprimare duplex automată; imprimare N pagini/coală; colaţionare; HP ePrint; Apple
AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print; tehnologie HP Auto-On/Auto-Off;
panou de control cu ecran tactil intuitiv, de 7,5 cm (3"); imprimare din Cloud
utilizând aplicaţii pentru afaceri de pe panoul de control; HP JetAdvantage Private
Print; stocare lucrări opţională, cu imprimare cu cod PIN (necesită achiziţionarea
separată a unei unităţi flash USB); imprimare de la USB; tehnologie cartuş
JetIntelligence

Imprimare duplex automată; imprimare N pagini/coală; colaţionare; HP ePrint; Apple
AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print; imprimare Wireless Direct;
tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; panou de control cu ecran tactil intuitiv, de 7,5 cm
(3"); imprimare din Cloud utilizând aplicaţii pentru afaceri de pe panoul de control;
HP JetAdvantage Private Print; stocare lucrări opţională, cu imprimare cu cod PIN
(necesită achiziţionarea separată a unei unităţi flash USB); imprimare de la USB;
tehnologie cartuş JetIntelligence

Ciclu lunar de funcţionare Până la 80.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 750–4.000 (Imprimare); 750–4.000 (Scanare)

Imprimare duplex Automat (standard) Automat (standard)

Fonturi şi seturi de fonturi 84 de fonturi TrueType scalabile

SureSupply acceptat Da

Viteză procesor 1200 MHz
Conectivitate

Standard 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 port reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T;
USB uşor accesibil

1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 port reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T;
1 wireless 802.11b/g/n; USB uşor accesibil

Wireless Nu Da, Wi-Fi încorporat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptare
prin AES sau TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Protocoale de reţea acceptate TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria,
imprimare FTP, imprimare IPP; descoperire: SLP, Bonjour, descoperire servicii Web; configuraţie IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată – local şi
prin ruter, stare determinată prin DHCPv6), securitate SSL şi management certificate; gestionare: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descărcare FW FTP

unitate de disc fix Nu

Memorie Standard: 256 MB; maxim: 256 MB
Copiere

Setarea copierii Mai luminos/mai întunecat; faţă-verso; copiere CI; optimizare; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii: Rezoluţie copie: 600 x 600 dpi Reducere/Mărire: 25 la 400%
Viteză de copiere Până la 38 cpm Negru (A4)

Scanare
Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Suport pentru software-ul de scanare (inclus în cutie): Windows

[JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] şi Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT]; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (SO clasic); Versiunea
2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 216 mm; Rezoluţie
optică de scanare: Până la 1200 x 1200 dpi

Format fişier scanat Suport plat, ADF

Viteză de scanare14 Până la 26 ppm/47 ipm (monocrom), până la 21 ppm/30 ipm (color)

Suprafaţă scanabilă Plan: dimensiune minimă suport: 48,8 x 48,8 mm; dimensiune maximă suport: 297 x 216 mm
Zonă scanabilă (din ADF): dimensiune minimă suport: 102 x 152 mm; dimensiune maximă suport: 216 x 355,6 mm

Funcţii avansate de scanare Scanare către e-mail; către cloud; către USB; către folder de reţea; căutare e-mail LDAP; scanare faţă-verso printr-o singură trecere din ADF (50 coli)

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de
gri

24 biţi / 256

transmitere digitală Standard: Scanare către e-mail; către folder de reţea; către cloud

Volum de scanare lunar recomandat 750–4.000 750–4.000
Fax

Fax Da, 33,6 kbps Da, 33,6 kbps
Specificaţii fax Memorie fax: 4 MB (250 de pagini slerexe la rezoluţie standard); 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 (119 grupuri de apeluri)

Funcţii software inteligente ale
faxului

Backup permanent memorie de fax; reducere fax automată; reapelare automată; trimitere amânată; redirecţionare fax; interfaţă TAM; fax la cerere; barieră faxuri
nedorite; detectare sonerie distinctă; asistent creare copertă fax; blocare fax; coduri de facturare; salvare şi încărcare; interogare primire; rapoarte de activitate fax; setare
prefix telefonic; imprimare jurnal de fax; expert configurare fax digital; expert configurare fax; HP Send Fax



Model HP LaserJet Pro MFPM426fdn HP LaserJet Pro MFPM426fdw

număr produs F6W14A F6W15A

Manipulare hârtie
tipuri suport Hârtie (simplă, EcoEFFICIENT, uşoară, grea, pentru corespondenţă, colorată, cu antet, pre-imprimată, preperforată, reciclată, aspră), plicuri, etichete, folii transparente

Dimensiune hârtie Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; tăvile 2, 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm
Mărimi acceptate: Tava 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), plic B5, plic C5, plic DL, dimensiune particularizată; tava 2 şi tava 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), dimensiune particularizată
ADF: A4; 127 x 127 – 216 x 355,6 mm

Manipulare hârtie Intrare standard: Tava 1 de 100 coli, tava 2 de intrare de 250 coli
Ieşire standard: Sertar de ieşire de 150 coli
Opţional/intrare: Opţional a treia tavă pentru 550 de coli
ADF: Standard, 50 coli

Capacitate de intrare tava 1: coli: 100; plicuri: 10
tava 2: Coli: 250
tava 3: Coli: 550 (opţional)
maxim: Până la 900 de coli (cu tava opţională pentru 550 de coli)

Capacitate de ieşire Standard: Până la 150 de coli, Până la 10 plicuri, Până la 75 de coli folii transparente
maxim: Până la 150 de coli
Plicuri: Până la 10 plicuri folii transparente: Până la 75 de coli

Greutate hârtie Tava 1: 60–175 g/m²; tava 2, tava 3 opţională de 550 de coli: 60–120 g/m²
ADF: 60–90 g/m²

Sisteme de operare compatibile Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows 10 toate ediţiile pe 32 şi 64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile pe
32 şi 64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile pe 32 şi 64 biţi, Windows Vista toate ediţiile pe 32 biţi (Home Basic, Premium, Professional etc.);
sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la http://www.HP.com): Windows 10 toate ediţiile pe 32 şi 64 biţi (cu excepţia SO RT pentru
tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile pe 32 şi 64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile pe 32 şi 64 biţi, Windows Vista toate ediţiile pe 32 biţi şi 64
biţi (Home Basic, Premium, Professional etc.); SO Mac (drivere de imprimare HP disponibile de la http://www.hp.com şi Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO mobile (drivere în SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP In-OS, instalare automată): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0,
6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUS (12.2,
12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); SO Linux (HPLIP In-OS, instalare manuală): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0,
6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX
(9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); alte SO: UNIX

Sisteme de operare de reţea
compatibile

Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows Server 2008 R2 64 biţi (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2008 32 şi 64 biţi (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal
Services); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (UPD) sau driverele specifice pentru produs de la http://www.HP.com: Windows
Server 2012/2012 R2 64 biţi Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 şi 64 biţi (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 şi 64 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster &
Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal
Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix
XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix
XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 şi 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix
Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix
MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 şi 3); servere Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open
Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pentru Linux, NetWare 6.5/SP8; clienţi Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4
pentru Vista, Win 7 şi Win 8 (32 şi 64 biţi), Novell iPrint Client v5.4 pentru Win XP (32 şi 64 biţi)

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print 2.0; aplicaţii mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; imprimare Wireless Direct; certificat Mopria; Google
Cloud Print 2.0; aplicaţii mobile

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 10 (32 biţi, 64 biţi), Windows 8/8.1 (32 biţi, 64 biţi), Windows 7 (32 biţi, 64 biţi): procesor de 1 GHz, 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; Windows Vista (32 biţi): procesor de 1 GHz 32 biţi (x86), 1 GB RAM (32 biţi), 400 MB de
spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de reţea; Windows Server 2008 (64 biţi) (SP1 sau superior), Windows Server 2008 R2 (64 biţi),
Windows Server 2008 R2 (64 biţi) (SP1): procesor de 1 GHz 64 biţi (x64), 2 GB RAM (64 biţi), 400 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB
sau de reţea; Windows Server 2003 (32 biţi) (SP1 sau superior), Windows Server 2003 R2 (32 biţi), Windows Server 2008 (32 biţi) (SP1 sau superior): procesor de 1 GHz 32
biţi (x86), 1 GB RAM (32 biţi), 400 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de reţea
Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, hardware compatibil cu SO (pentru cerinţe
de hardware pentru SO, vizitaţi http://www.apple.com)

Software inclus Windows 7: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and
Alerts, HP Product Improvement Study, aplicaţie şi driver HP Scan, Reconfigure your HP Device, Expert scanare către e-mail, Expert scanare către folder de reţea, ghid de
garanţie şi juridic, ghid pentru utilizator; Windows 8+: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aplicaţie şi
driver HP Scan, ghid de garanţie şi juridic, ghid pentru utilizator, Reconfigure your HP Device; Windows XP, Windows Vista şi servere asociate: program instalare/dezinstalare
software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, aplicaţie şi driver HP Scan, ghid de garanţie şi juridic, ghid pentru utilizator; SO Mac: ecran de întâmpinare (direcţionează
utilizatorii către http://www.HP.com sau la sursa de aplicaţii a SO pentru software LaserJet)

Gestiunea imprimantei Kit de resurse administrator imprimantă (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată); software HP Web JetAdmin;
software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox

Panou de control Afişaj grafic color (CGD) cu ecran tactil de 7,5 cm (3")

Dimensiuni şi greutate
Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 420 x 390 x 323 mm

maxim: 430 x 634 x 325 mm
Minim: 420 x 390 x 323 mm
maxim: 430 x 634 x 325 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 497 x 398 x 490 mm 497 x 398 x 490 mm

Greutate imprimantă2 12,86 kg 12,86 kg

Greutate pachet 15,5 kg 15,5 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: de la 15 la 32,5ºC, Umiditate: 30 - 70% RH

Stocare Temperatură: De la -20°C până la 40°C, Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică3 Emisii de putere acustică: 6,8 B(A) (imprimare la 38 ppm); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)

putere cerinţe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
consum: 583 waţi (imprimare/copiere), 9,1 waţi (pregătit), 2,7 waţi (repaus), 0,7 waţi (pornire/oprire automată, prin conectivitate USB), 0,1 waţi (oprit)

Tehnologie cu caracteristici de
economisire a energiei

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

certificări CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010

Garanţie Un an de garanţie comercială pentru hardware

Ce se găseşte în cutie HP LaserJet Pro MFP M426fdn; cartuş de toner LaserJet HP 26A Negru preinstalat
(3.100 pagini); ghid Noţiuni introductive; poster de configurare; pliant de asistenţă;
ghid de garanţie; documentaţie şi software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu
de alimentare; cablu telefonic; duplexor integrat; fax integrat

HP LaserJet Pro MFP M426fdw; cartuş de toner LaserJet HP 26A Negru preinstalat
(3.100 pagini); ghid Noţiuni introductive; poster de configurare; pliant de asistenţă;
ghid de garanţie; documentaţie şi software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu
de alimentare; cablu telefonic; cablu USB; duplexor integrat; fax integrat

Cartuşe de rezervă5 Cartuş de toner LaserJet HP 26A Negru (3.100 pagini) CF226A; cartuş de toner LaserJet HP 26X Negru (9.000 pagini) CF226X



Note de subsol
1 Pe baza testării interne HP a timpului de ieşire a primei pagini, din modul Repaus şi a vitezei de imprimare şi copiere duplex pentru primii trei concurenţi de top, în august 2015. Valorile depind de setările dispozitivului.
Rezultatele reale pot varia. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/Ljclaims.; 2 Pe baza randamentelor cartuşelor HP 80X în comparaţie cu cartuşele de toner originale LaserJet HP 26X. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi
acorduri. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hpconnected.com.; 4 Necesită un punct de acces wireless şi o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie
de ţară/regiune, limbă şi acorduri şi necesită un upgrade de firmware. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hpconnected.com.; 5 Microsoft şi PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A ale grupului de companii
Microsoft. Caracteristica funcţionează cu Microsoft Word şi PowerPoint 2003 şi cu versiuni ulterioare. Sunt acceptate numai fonturi de limbă latină.; 6 HP Web Jetadmin este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la
http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 7 Pe baza testării HP utilizând metoda consumului tipic de energie (TEC) din cadrul programului ENERGY STAR® sau datelor raportate în energystar.gov pentru primii trei concurenţi
de top din august 2015. Rezultatele reale pot varia. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/Ljclaims.; 8 Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau
software şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opţional. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 9 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie
să fie conectat direct la reţeaua Wi-Fi a unui MFP sau a unei imprimante cu capabilitate Wireless Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi necesară şi o aplicaţie sau un driver. Aflaţi mai multe la
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 10 Caracteristică disponibilă numai pentru HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Necesită un dispozitiv mobil compatibil cu funcţie de imprimare prin NFC. Pentru o listă de
dispozitive mobile compatibile cu funcţie de imprimare prin NFC, vizitaţi http://www.hp.com/go/nfcprinting.; 11 Caracteristică disponibilă numai pentru HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Performanţa wireless depinde de
mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

Denegări privind specificaţiile tehnice
1 Măsurare efectuată conform ISO/IEC 17629, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de tensiunea de intrare, de
configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.; 2 Cu cartuş 26A (F6W14A, F6W15A) sau cartuş 26X (F6W17A); 3 Configuraţie testată: model de bază, imprimare simplex, hârtie
A4 la o medie de 38 ppm, scanare activă la 26 ppm.; 4 Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare. Modificările de acest fel vor conduce la
deteriorarea imprimantei şi la anularea garanţiei produsului.; 5 Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752. Capacităţile reale variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru
mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 6 Măsurare efectuată conform testului de performanţă a caracteristicii ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai
multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.; 7 HP recomandă ca numărul de pagini pe
lună imprimate ca imagini să se încadreze în domeniul specificat pentru performanţa optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor şi durata de viaţă a dispozitivului într-o
perioadă de garanţie extinsă.; 8 Timpul de ieşire a primei copii şi viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.; 9 Se bazează pe testul standard de imagine #1 al ITU-T, la
rezoluţie standard. Paginile mai complicate sau rezoluţia mai mare pot duce la creşterea timpului de transmisie.; 10 Suport pentru software-ul de scanare (inclus în cutie): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] şi
Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; 11 Nu toate „sistemele de operare compatibile” sunt acceptate cu software-ul din cutie. Soluţia completă de software este disponibilă numai pentru Windows 7 şi versiuni
mai noi. Sistemele de operare Windows clasice (XP, Vista şi servere echivalente) obţin numai drivere de imprimare. SO Windows RT pentru tablete (32 biţi şi 64 biţi) utilizează un driver de imprimare HP simplificat, inclus în
SO RT. Scripturile de model UNIX sunt disponibile la HP.com (scripturile de model sunt drivere de imprimantă pentru sistemele de operare UNIX). Sistemele Linux utilizează software HPLIP In-OS. Software-ul HP pentru
Mac nu mai este inclus pe CD, dar poate fi descărcat de la http://www.hp.com – driverul pentru Mac şi Mac Utility sunt instalate pentru sistemele de operare Mac.; 14 Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de
procesare reale pot varia în funcţie de rezoluţia de scanare, de condiţiile de reţea, de performanţa computerului şi de software-ul de aplicaţie.; 15 HP SureSupply vă avertizează când cartuşul de imprimare este pe
terminate şi vă ajută să achiziţionaţi online sau local prin HP sau un detailist participant. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/SureSupply. Disponibil numai cu consumabile originale HP. Este
necesar accesul la Internet.
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