
Fişa de date

HP LaserJet Pro MFPM130
series
Productivitate simplă. Totul mai simplu.

Faceţi totul simplu cu un HP LaserJet
Pro compact, echipat cu cartuşe de
toner JetIntelligence. Imprimaţi
documente profesionale de la o gamă
de dispozitive mobile,1 scanaţi, copiaţi,
faxaţi (M130 fn/fw) şi economisiţi
energie cu un MFP wireless conceput
pentru eficienţă.

HP LaserJet Pro MFP M130nw HP LaserJet Pro MFP M130fw

Aspecte importante
● Imprimare, scanare, copiere şi faxare (fn/fw)

● Viteză mare de imprimare (22 ppm A4)

● ADF pentru 35 pagini (fn/fw) şi viteză mare de
scanare (11 ppm A4)

● Scanare către e-mail şi către folderele din reţea
(M130fw)

● Ieşire rapidă a primei pagini după repaus (oprire
automată)

● Ecran tactil de 6,9 cm (M130fw)

● HP ePrint, Apple AirPrint, WiFi Direct (nw/fn/fw)

● HP Auto-On/Auto-Off

● JetIntelligence

Conceput pentru eficienţă
● Imprimaţi, scanaţi, copiaţi şi faxaţi (M130 fn/fw) cu un MFP LaserJet HP compact, care
încape în spaţii de lucru restrânse.

● Aşteptaţi mai puţin. Imprimaţi până la 22 de pagini pe minut,2 primele pagini fiind gata în
numai 7,3 secunde.3

● Contribuiţi la economisirea energiei cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.4

● Abordaţi activităţi şi scanaţi către e-mail şi către foldere din reţea, de la ecranul tactil color
de 6,9 cm5 (M130 fw).

Imprimareamobilă este simplificată
● Imprimi de la dispozitive iPhone® şi iPad® utilizând AirPrint®, care ajustează automat
lucrările la formatul de hârtie corect.6

● Imprimaţi cu simplitatea trimiterii unui e-mail, direct de la un smartphone, o tabletă sau
un notebook, utilizând HP ePrint.7

● Imprimi direct de la dispozitivul mobil la imprimanta echipată pentru Wi-Fi Direct® – fără a
accesa reţeaua companiei.8

● Trimiteţi lucrări de la smartphone, tabletă sau PC către orice imprimantă a companiei,
utilizând Google Cloud Print™ 2.0.9

Calitate HP – la fiecare imprimare
● Produceţi text clar, nuanţe intense de negru şi imagini clare cu tonerul negru de precizie.

● Nu vă lăsaţi înşelat de alternativele care imită produsele originale HP. Asiguraţi-vă că
beneficiaţi de calitatea pentru care aţi plătit.

● Urmăriţi nivelurile de toner prin tehnologia de măsurare a imprimărilor10 şi produceţi cât
mai multe imprimate posibil.

● Înlocuiţi rapid cartuşele, cu funcţia de îndepărtare automată a sigiliului şi ambalajele cu
deschidere simplă.
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Prezentarea produsului
HP LaserJet Pro MFPM130fw

1. ADF de 35 coli
2. Scanerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 216 x 297 mm
3. Ecran tactil color de 6,9 cm (2,7 inchi)
4. Port de fax, port USB 2.0 de mare viteză, port de reţea Fast Ethernet, port de acces
pentru încuietoare opţională

5. Sertar de ieşire de 100 coli
6. Acces pe la capacul superior la cartuşele de toner
7. Imprimare Wi-Fi Direct
8. Interfaţă de reţea wireless (802.11b/g/n) încorporată
9. Tavă de intrare de 150 coli cu capac anti-praf (prezentată deschisă)

Scurtă descriere a seriilor

Model HP LaserJet Pro MFPM130a HP LaserJet Pro MFPM130nw HP LaserJet Pro MFPM130fn HP LaserJet Pro MFPM130fw

număr produs G3Q57A G3Q58A G3Q59A G3Q60A

Funcţii Imprimare, copiere, scanare Imprimare, copiere, scanare Imprimaţi, copiaţi, scanaţi şi lucraţi cu
faxul

Imprimaţi, copiaţi, scanaţi şi lucraţi cu
faxul

Fax Nu Nu Da Da

Viteză imprimare
(negru)

Până la 22 ppm Până la 22 ppm Până la 22 ppm Până la 22 ppm

Alimentator automat
de documente (ADF)

Nu Nu 35 coli 35 coli

Panou de control LCD CU PICTOGRAME LCD cu 2 linii LCD cu 2 linii, cu tastatură numerică Ecran tactil de 6,9 cm (2,7 inchi), LCD
(grafic color)

Lucru în reţea Nu Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
încorporate

Ethernet integrat Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
încorporate

Capabilitate de
imprimaremobilă

Apple AirPrint™ Apple AirPrint™; HP ePrint; Google
Cloud Print 2.0; certificat Mopria; Wi-Fi

Direct®

Apple AirPrint™; HP ePrint; Google
Cloud Print 2.0; certificat Mopria

Apple AirPrint™; HP ePrint; Google
Cloud Print 2.0; certificat Mopria; Wi-Fi

Direct®

Accesorii, consumabile şi asistenţă

Consumabile CF217A Cartuş de toner LaserJet original HP 17A Negru 1.600 pagini

CF219A Cilindru fotosensibil LaserJet original HP 19A 12.000 de pagini

service şi asistenţă UH761E – HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire standard pentru imprimante LaserJet
UH757E – HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante LaserJet
UH764E – HP Care Pack, 3 ani, cu asistenţă cu returnare la depozit pentru imprimante LaserJet
(UH761E: toate ţările din EMEA, exceptând Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia, UH757E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UH764E: Orientul
Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)
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Specificaţii tehnice

Model HP LaserJet Pro MFPM130a HP LaserJet Pro MFPM130nw HP LaserJet Pro MFPM130fn HP LaserJet Pro MFPM130fw

număr produs G3Q57A G3Q58A G3Q59A G3Q60A

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

Panou de control LCD CU PICTOGRAME: afişaj numeric LCD, cu
două cifre; butoane (sus, jos, anulare, pornire
copiere, configurare copiere); 3 indicatoare cu
LED (pregătit, atenţie, toner); pictograme
setări copiere (copii, mai închis/mai deschis,
micşorare/mărire)

LCD cu 2 linii: afişaj LCD cu 2 linii, text;
butoane (OK, înapoi, înainte/înapoi, anulare,
număr de copii, mai închis/mai deschis, meniu
copiere, pornire copiere, configurare
principală, wireless); 3 indicatoare cu LED
(pregătit, atenţie, wireless).

LCD cu 2 linii, cu tastatură alfanumerică: afişaj
LCD cu 2 linii, text; butoane (OK, înapoi,
înainte/înapoi, anulare, număr de copii, mai
închis/mai deschis, meniu copiere, pornire
copiere, configurare principală, reapelare,
tastatură alfanumerică, pornire fax); 2
indicatoare cu LED (pregătit, atenţie).

Ecran tactil de 6,9 cm (2,7 inchi), LCD (grafic
color)

Imprimare

Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare Alb-negru (A4, normal): Până la 22 ppm

prima pagină imprimată alb-negru (A4, pregătit): În numai 7,3 s;
Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,1 s

alb-negru (A4, pregătit): În numai 7,3 sec;
Alb-negru (A4, repaus): În numai 7,5 s

alb-negru (A4, pregătit): În numai 7,3 sec;
Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,1 s

alb-negru (A4, pregătit): În numai 7,3 sec;
Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,8 sec

Rezoluţie de imprimare Negru (optim): Până la 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi); Tehnologie: HP FastRes 600, HP FastRes 1200

Ciclu lunar de funcţionare3 Până la 10.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat4: 150–1.500

Funcţii software inteligente
ale imprimantei

Apple AirPrint™, tehnologie Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, cartuşe JetIntelligence

Limbaje de imprimantă
standard

PCLmS, URF, PWG

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 4 mm, Jos: 4 mm, Stânga: 4 mm, Dreapta: 4 mm; Suprafaţămaximă de imprimare: 214 x 356 mm

Imprimare duplex Duplex manual

Copiere

Viteză de copiere5 Negru (A4): Până la 22 cpm

Specificaţii copiator Număr de copii; mai deschis/mai închis;
optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini;
mod Ciornă; Timp ieşire prima copie: În
numai 10,1 s; Numărmaxim de copii: Până
la 99 de copii; Rezoluţie copie: 600 x 400
dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%

Număr de copii; mai deschis/mai închis;
optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini;
mod Ciornă; Timp ieşire prima copie: În
numai 10 s; Numărmaxim de copii: Până la
99 de copii; Rezoluţie copie: 600 x 400 dpi;
Reducere/Mărire: 25 la 400%

Număr de copii; mai deschis/mai închis;
optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini;
mod Ciornă; Timp ieşire prima copie: În
numai 7,3 sec; Numărmaxim de copii: Până
la 99 de copii; Rezoluţie copie: 600 x 400
dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%

Număr de copii; mai deschis/mai închis;
optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini;
mod Ciornă; Timp ieşire prima copie: În
numai 7,8 s; Numărmaxim de copii: Până la
99 de copii; Rezoluţie copie: 600 x 400 dpi;
Reducere/Mărire: 25 la 400%

Scanare

Viteză de scanare Normal (A4): Până la 12 ppm

Format fişier scanat JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Specificaţiile scanerului Tehnologie de scanare: CIS; Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu

Funcţii avansate de scanare Nu Scanare către e-mail; folder de reţea

Volum de scanare lunar
recomandat6

150–1.500

Suprafaţă scanabilă Dimensiunemaximă suport (suport plat): 215,9 x 297 mm Dimensiunemaximă suport (suport plat): 215,9 x 297 mm; Dimensiuneminimă suport
(ADF): 148,5 x 210 mm; Dimensiunemaximă suport (ADF): 215,9 x 297 mm

Niveluri de adâncimi de
biţi/tonuri de gri

24 biţi / 256

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

Fax

Fax Nu 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 (119
grupuri de apeluri);
Conformitate Telecom: Fax Telecom: ES 203
021; Directiva R&TTE 1999/5/CE (Anexa II) cu
marcaj CE (Europa); alte aprobări Telecom în
conformitate cu cerinţele din fiecare
ţară/regiune

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);
Conformitate Telecom: Telecomunicaţii
wireless: EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301
489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.9.1/EN 301
893 V1.8.1; IEC 62311:2007/EN 62311:2008;
Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE
1999/5/CE (Anexa II) cu marcaj CE (Europa);
alte aprobări Telecom în conformitate cu
cerinţele din fiecare ţară/regiune

Funcţii software inteligente
ale faxului

Nu Agendă de fax; apelare rapidă; coduri facturare fax; arhivare şi redirecţionare fax; blocare
faxuri de intrare

Viteză procesor 600 MHz

Conectivitate

Standard Port USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv) Port USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv); port
reţea încorporat Fast Ethernet
10/100Base-TX; wireless

Port USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv); port
reţea încorporat Fast Ethernet
10/100Base-TX; port linie telefon
(intrare/ieşire)

Port USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv); port
reţea încorporat Fast Ethernet
10/100Base-TX; port linie telefon
(intrare/ieşire); wireless
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Model HP LaserJet Pro MFPM130a HP LaserJet Pro MFPM130nw HP LaserJet Pro MFPM130fn HP LaserJet Pro MFPM130fw

număr produs G3Q57A G3Q58A G3Q59A G3Q60A

Opţional Nu

Capabilitate de imprimare
mobilă

Nu Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print
2.0; certificat Mopria; Wi-Fi Direct®

Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print
2.0; certificat Mopria

Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print
2.0; certificat Mopria; Wi-Fi Direct®

Protocoale de reţea
acceptate

Nu TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS

Pregătit pentru folosire în
reţea

Nu Standard (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
integrat)

Standard (Ethernet integrat) Standard (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
integrat)

unitate de disc fix Nu

Memorie Standard: 128 MB;maxim : 128 MB Standard: 256 MB;maxim : 256 MB

Manipulare hârtie

Număr tăvi hârtie Standard: 1;maxim: 1

tipuri suport Hârtie (laser, simplă, foto, aspră, velină), plicuri, etichete, carton, cărţi poştale

Dimensiune suport Particularizate (metric): 76 x 127 la 216 x 356 mm
Acceptate (metric): A4; A5; A6; B5 (JIS)
ADF: Nu

Particularizate (metric): 76 x 127 la 216 x 356 mm
Acceptate (metric): A4; A5; A6; B5 (JIS)
ADF: A4

manipulare suport Intrare standard: tavă intrare de 150 coli
Ieşire standard: Tavă ieşire de 100 coli
ADF: Nu

Intrare standard: tavă intrare de 150 coli
Ieşire standard: Tavă ieşire de 100 coli
ADF: 35 coli

greutate suport 60 - 163 g/m²; ADF: Nu 60 - 163 g/m²; ADF: 70 - 90 g/m²

Capacitate de intrare tava 1: 150 coli; plicuri: 10
maxim: Până la 150 de coli
ADF: Nu

tava 1: 150 coli; plicuri: 10
maxim: Până la 150 de coli
ADF: 35 coli

Capacitate de ieşire Standard: Până la 100 de coli
Plicuri: Maximum 10
maxim: Până la 100 de coli

Sisteme de operare
compatibile

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: numai pe 32 biţi, 2
GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, e necesar accesul la Internet, USB Linux (pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Sisteme de operare de
reţea compatibile

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: numai pe 32 biţi, 2
GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, e necesar accesul la Internet, USB Linux (pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Cerinţe minime de sistem Windows:Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: numai 32
biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8;
Mac: Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, este necesară o conexiune de Internet, USB

Software inclus Pentru SO Windows: program instalare software HP, program dezinstalare software HP (se exclude Win8+), driver de imprimantă HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist
(HP Connected), Configurare şi software dispozitiv, manuale online pentru utilizatori, HP Printer Assistant, driver de scanare HP, aplicaţie HP Scan, driver de fax HP (numai pachet 4:1), aplicaţie
fax HP (numai pachet 4:1), studiu pentru îmbunătăţirea produsului HP; pentru Mac OS: ecran de întâmpinare (direcţionează utilizatorii către http://www.HP.com sau la sursa de aplicaţii a SO
pentru software LaserJet)

Gestiunea imprimantei HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l
x h)

Minim: 398 x 288 x 231,1 mm;maxim: 398 x 482 x 387,9 mm Minim: 415,1 x 288 x 279,5 mm;maxim: 415,1 x 511,4 x 423,7 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 490 x 294 x 350 mm 490 x 327 x 350 mm

Greutate imprimantă 6,8 kg 7,6 kg

Greutate pachet 9,1 kg 10,2 kg

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

Stocare Temperatură: -20 – 60ºC; Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică: 2,6 B(A); Emisii de presiune acustică: 51 dB (A)

putere cerinţe: Tensiune intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz, 2,8 A; consum: 255 waţi (imprimare activă), 4,2 waţi (pregătit), 1,0 waţi (repaus), 0,05 waţi (oprire automată/activare prin
USB/activat la expediere), 0,05 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,05 (oprire manuală); Consum tipic de energie (TEC): Blue Angel: 0,627 kWh/săptămână; Energy Star: 0,573
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

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
Certificat ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Ce se găseşte în cutie7 HP LaserJet Pro MFP M130a; cartuş de toner
iniţial LaserJet HP Negru (700 pagini); tambur
de imagine LaserJet HP (12.000 pagini); cablu
de alimentare; ghid cu noţiuni introductive;
poster de configurare; pliant de asistenţă;
documentaţie şi software pentru imprimantă
pe CD-ROM

HP LaserJet Pro MFP M130nw; cartuş de
toner iniţial LaserJet HP Negru (700 pagini);
tambur de imagine LaserJet HP (12.000
pagini); cablu de alimentare; cablu USB; ghid
cu noţiuni introductive; poster de configurare;
pliant de asistenţă; documentaţie şi software
pentru imprimantă pe CD-ROM

HP LaserJet Pro MFP M130fn; cartuş de toner
iniţial LaserJet HP Negru (700 pagini); tambur
de imagine LaserJet HP (12.000 pagini); cablu
de alimentare; cablu telefonic; ghid cu noţiuni
introductive; poster de configurare; pliant de
asistenţă; documentaţie şi software pentru
imprimantă pe CD-ROM

HP LaserJet Pro MFP M130fw; cartuş de toner
iniţial LaserJet HP Negru (700 pagini); tambur
de imagine LaserJet HP (12.000 pagini); cablu
de alimentare; cablu telefonic; cablu USB; ghid
cu noţiuni introductive; poster de configurare;
pliant de asistenţă; documentaţie şi software
pentru imprimantă pe CD-ROM

Garanţie Garanţie de un an cu înlocuirea unităţii. 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 De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau software şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opţional. Află mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 Viteza de imprimare este măsurată utilizând ISO/IEC 24734 şi exclude primul set de documente de test. Viteza exactă faţă de modelul anterior depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de
complexitatea documentului. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/printerclaims.
3 Măsurare efectuată utilizând ISO/IEC 17629. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/printerclaims.
4 Capabilităţile tehnologiei HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă şi de setări.
5 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 hpconnected.com.
6 Dispozitivul mobil trebuie să aibă iOS v7.0 sau o versiune superioară. Află mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.
7 Imprimanta necesită înregistrarea unui cont ePrint. Poate fi necesară o aplicaţie sau un software. Află mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.
8 Caracteristica este acceptată pe anumite imprimante. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la semnalul unui MFP sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct®. În funcţie de dispozitivul
mobil, poate fi nevoie şi de o aplicaţie sau de un driver. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
9 Necesită înregistrare la Google Cloud Print™ şi cont Google. Află mai multe la http://hp.com/go/mobileprinting.
10 În comparaţie cu indicatoarele de nivel ale cartuşelor pentru produsele HP anterioare.

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 Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. 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.
3 Ciclul de funcţionare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparaţie a robusteţei produsului în relaţie cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet şi
permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor şi echipamentelor MFP pentru a satisface cerinţele persoanelor sau grupurilor conectate.
4 HP recomandă ca numărul de pagini imprimate pe lună 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.
5 Timpul de ieşire a primei copii şi viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. 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.
6 Pentru funcţionarea optimă a dispozitivului, HP recomandă ca numărul de pagini scanate pe lună să se încadreze în intervalul specificat.
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