Farebná MFP HP LaserJet Pro 500 M570
Ideálne pre malé až stredné podniky a podniky s
obmedzeným rozpočtom, ktoré potrebujú zdokonalené
možnosti skenovania, efektívne vykonávanie úloh vďaka
jednoduchému používaniu dotykového displeja, pohodlné
používanie siete a záleží im na redukcii dopadu na
životné prostredie.

Zvýšte svoj výkonnostný potenciál.
● Zvýšte produktivitu a dokončite úlohy skenovania
rýchlejšie s obojstranným skenovaním pri jedinom
prechode dokumentu.
● Tlačte dokumenty rýchlosťou až 30 str./min5.
Spoľahnite sa na robustný odporúčaný mesačný objem
strán od 1500 do 4000 strán.
● Premeňte výtlačky na digitálne súbory kvôli
jednoduchej distribúcii a ukladaniu a vytvorte
bezchybné kópie.
● Zostaňte produktívni vďaka jednoduchému zvládaniu
tlačových úloh s využitím automatického podávača
dokumentov na 50 strán a automatickej obojstrannej
tlači.

Predveďte sa vďaka výkonnej tlači.
● Zjednodušený pracovný tok: rýchly prístup, ukladanie a
tlač podnikového obsahu s dotykovým farebným
displejom s uhlopriečkou 8,89 cm (3,5 palca)6.
● Urobte čo najlepší dojem – optimalizujte farebné
nastavenia a získajte živé výsledky s úžasným
rozlíšením.
● Vytvárajte prvotriedne marketingové materiály priamo v
kancelárii – na širokú paletu médií a v rôznych
veľkostiach.
● Začnite pracovať rýchlo vďaka predinštalovaným
tlačovým kazetám. Získajte vyššiu hodnotu s voliteľnými
kazetami s vysokou kapacitou7.

1

Vychutnávajte si rýchle a jednoduché nastavenie a
zostaňte pripojení.
● Buďte prevádzkyschopní a získajte rýchlosť s funkciou
inteligentnej inštalácie HP – nainštalujte svoju tlačiareň
bez CD8. Používajte funkciu automatického
bezdrôtového pripojenia HP a nakonfigurujte sieťové
funkcie bezdrôtovo1.
● Tlačte zo svojho smarfónu alebo tabletu so službou HP
ePrint3. Jednoduché odosielanie výtlačkov zo zariadení
bez použitia siete2,9.
● Využívajte zdroje efektívnejšie s bezdrôtovým sieťovým
pripojením a s pripojením 10/100/1000T Gigabit
Ethernet – prístup, tlač a zdieľanie10.
● Aktívnejšia správa tejto multifunkčnej tlačiarne MFP
pomocou softvéru HP Web Jetadmin na diaľkové
monitorovanie kancelárskej tlače a stavu zariadenia.

Pomôžte znížiť svoju záťaž na životné prostredie.
● Pomôžte šetriť energiu vďaka technológii
automatického zapnutia/vypnutia HP, okamžitému
zapnutiu kopírovania a technológii okamžitého
zapnutia11.
● Šetrenie zdrojov a úspora papiera vďaka automatickej
obojstrannej tlači.
● Buďte centralizovaní vďaka ľahko prístupným vlastným
možnostiam úspory energie a nastaveniam tlačiarne s
konzolou HP EcoSMART.
● Zmenšite svoj environmentálny dopad – recyklujte
jednoducho kazety s originálnym tonerom HP LaserJet
vďaka programu HP Planet Partners4.

Služba automatického bezdrôtového pripojenia HP nemusí byť k dispozícii pre všetky konfigurácie systému. Výkonnosť bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Informácie o kompatibilite sa
nachádzajú na lokalite www.hp.com/go/autowirelessconnect. 2 Funkciami bezdrôtovej priamej tlače HP, zabudovanej bezdrôtovej konektivity a automatického bezdrôtového pripojenia HP je vybavená iba farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro
500 color MFP M570dw. 3 Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint
nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže podliehať samostatne zakúpeným plánom na prenos dát alebo poplatkom za
používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môže líšiť. Niektoré tlačiarne HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru. 4 Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP sú dostupné prostredníctvom programu HP Planet
Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Podrobnejšie informácie nájdete na: www.hp.com/recycle. 5 Rýchlosť tlače meraná v súlade s normou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných
dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. Presná rýchlosť výstupu prvého výtlačku sa líši v
závislosti od systémovej konfigurácie, softvéru, zložitosti dokumentu, siete, šírky médií, hmotnosti médií, prostredia a objemu tlače. 6 Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Pri službách sa môže vyžadovať registrácia. Dostupnosť aplikácie sa líši v
závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Ďalšie informácie nájdete na www.hp.com/go/eprintcenter. 7 Čierna tonerová kazeta HP LaserJet 507X nie je súčasťou dodávky; treba ich zakúpiť samostatne. 8 Technológia inteligentnej tlače HP funguje iba v
systéme Microsoft® Windows. 9 Mobilné zariadenie musí podporovať bezdrôtové pripojenie. Tlačiareň musí podporovať technológiu HP ePrint. Funkcia môže vyžadovať ovládač alebo aplikácie, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na lokalite
www.hp.com/go/eprintcenter. 10 Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN. 11 Funkcie automatického zapnutia a automatického vypnutia HP závisia od
tlačiarne a nastavení. Tvrdenia o technológii Instant-on sú založené na porovnaniach s produktmi, ktoré používajú tradičné technológie zapekania. Tvrdenie o kopírovaní technológiou Instant-on je založené na porovnaní s výbojkami.

Farebná MFP HP LaserJet Pro 500 M570
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie

Štandardné jazyky tlačiarne

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), kompatibilné s funkciou
AirPrint™

Rozlíšenie pri tlači

Čierna (najlepšia): Až 600 x 600 dpi; Čierna (normálne): Až 600 x 600 dpi

Rozlíšenie pri technológii tlače

HP ImageREt 3600

Technológia tlače

Laser

Rýchlosť tlače (A4)

Čierna (A4): Až 30 str./min.; Výstup prvej strany – čiernobiela tlač: Už za 10,5 sekundy
Farebná (A4): Až 30 str./min.; Výstup prvej strany, farebná tlač: Už za 10,5 sekundy

Rýchlosť obojstrannej tlače (A4)

Až 27 obr./min.

Funkcie inteligentného softvéru
tlačiarne

CZ271A: Služba HP ePrint, Apple AirPrint™, inteligentná inštalácia, technológia
automatického zapnutia/vypnutia HP, zjednodušený ovládací panel, kompaktné rozmery;
CZ272A: Služba HP ePrint, Apple AirPrint™, priama tlač cez bezdrôtové pripojenie,
inteligentná inštalácia, technológia automatického zapnutia/vypnutia HP, zjednodušený
ovládací panel, kompaktné rozmery;

Pracovný cyklus

Mesačne, A4: Až 75 000 strán

Odporúčaný mesačný objem strán

1500 až 4000

tlačové okraje

horný: 4,2 mm; ľavý: 4,2 mm; spodný: 4,2 mm; pravý: 4,2 mm

Kapacita automatického podávača
dokumentov
Podporované hmotnosti médií pre
automatický podávač dokumentov
Farebné skenovanie

Štandard, 50 listov

Typ skenera

Plochý skener, automatický podávač dokumentov
Obojsmerné snímanie ADF: Áno, obojstranné farebné skenovanie

Rýchlosť skenovania (A4)

Až 19,5 str./min. (čiernobielo), až 14 str./min. (farebne)

Rýchlosť obojstranného skenovania
(A4)
Rozlíšenie skenovania

Až 36 obr./min. (čiernobielo), až 13,5 obr./min. (farebne)

Rozšírené funkcie skenera

Skenovať do e-mailu; Skenovať do sieťového priečinka (samostatné riešenie); Skenovať do
úložiska cloud Skenovať na disk USB

Úrovne odtieňov sivej farby/Bitová
hĺbka
Formát naskenovaného súboru

256; 24-bitov (8-bitov pre farebné obojstranné skenovanie)

Režimy vstupu pri skenovaní

Z počítača: režim Solution Center Lite (systémy Windows Vista®, Windows® XP) alebo režim
Device Stage (Windows® 7); Softvér kompatibilný so štandardmi TWAIN alebo WIA

Maximálny rozmer skenu

Plochý: 216 x 297 mm

Rozlíšenie pri kopírovaní

Čiernobiely (text a grafika): Až 300 × 300 dpi; Farebne (text a grafika): Až 300 × 300 dpi

Rýchlosť kopírovania

Čierna (A4): Až 30 kópií za minútu; Farebná (A4): Až 30 kópií za minútu

Maximálny počet kópií

Až 99 kópií

Zmena veľkosti pri kopírovaní

25 až 400%

Ovládací panel

CZ271A: Dotykový ovládací farebný panel s intuitívnym ovládaním a s uhlopriečkou 8,89 cm;
Tlačidlá (Domov, Zrušiť, Pomoc, Pravá/Ľavá šípka, Naspäť); LED indikátory (Pripravené,
Chyba, Bezdrôtové);
CZ272A: Dotykový ovládací farebný panel s intuitívnym ovládaním a s uhlopriečkou 8,89 cm;
Tlačidlá (Domov, Zrušiť, Pomoc, Pravá/Ľavá šípka, Naspäť); LED indikátory (Pripravené,
Chyba, Bezdrôtové);

Rozlíšenie faxu

Čiernobielo, režim najlepšej tlače: Až 300 × 300 dpi; Čiernobielo, štandardný režim: 203 ×
98 dpi

Rýchlosť faxovania

33,6 kb/s

funkcie faxovania

Pamäť faxu (A4): Až 250 strán; Podporované autom. skrátenie faxu: Áno; Automatické
opätovné vytáčanie: Áno; Oneskorené odosielanie faxov: Áno; Podporovaná detekcia
zvláštneho zvonenia: Áno; Podpora zasielania faxu: Áno; Podpora rozhrania Fax Telefón
TAM: Áno; Podpora faxovej výzvy: Áno (len prijímanie); Podpora režimu Fax Telefón: Áno;
Podpora bariéry skomolenia: Áno; Maximálna rýchlosť vytáčania čísel: Až 120 čísel;
Podpora rozhrania PC: Áno, iba odosiel. faxov z PC; Diaľková podpora schopnosti nápravy:
Nie; Podpora mikrotelefónu: Nie

Štandardné pripojenie

CZ271A: 1 vysokorýchlostný port USB 2.0; 1 vysokorýchlostný hostiteľský port USB; 1 sieťové
pripojenie Gigabit Ethernet; CZ272A: 1 vysokorýchlostný port USB 2.0; 1 vysokorýchlostný
hostiteľský port USB; 1 sieťové pripojenie Gigabit Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n

Podporované sieťové protokoly

CZ271A: Cez vstavané sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Port TCP-IP 9100 v priamom
režime, LPD (podporuje iba rad údajov vo formáte raw), tlač webových služieb; tlač IPP, tlač
FTP; Vyhľadávanie: SLP, Bonjour, vyhľadávanie webových služieb; IP konfigurácia: IPv4
(BootP, DHCP, AutoIP, manuálna), IPv6 (samostatné); Zabezpečenie: Zabezpečenie cez
protokol SSL a správu certifikátov, 802.1x; CZ272A: ako CZ271A plus bezdrôtové
pripojenie: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, priama tlač
cez bezdrôtové pripojenie HP Wireless Direct Print;

Obrazovka

Dotykový displej LCD s uhlopriečkou 8,89 cm (farebná grafika)

Štandardná pamäť

256 MB

Rozšírenie pamäte

Nie je možné rozšíriť

Frekvencia procesora

800 MHZ

Možnosti duplexnej tlače

Automatická (štandardne)

Štandardná vstupná kapacita

Až do 350 listov

Maximálna vstupná kapacita

Až 850 hárkov

60 – 90 g/m˛
Áno

Hardvér: Rozlíšenie až 300 x 300 dpi (farebne a čiernobielo, automatický podávač
dokumentov ADF); Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi (farebne a čiernobielo, plochý skener);
Optické: Rozlíšenie až 300 x 300 dpi (farebne a čiernobielo, automatický podávač
dokumentov ADF); Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi (farebne a čiernobielo, plochý skener)

PDF, prehľadávateľný súbor PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Maximálny počet zásobníkov papiera 3
Podporované typy médií

Papier (kancelársky, brožúra, farebný, lesklý, hlavičkový, fotografický, obyčajný, predtlačený,
dierovaný, recyklovaný, drsný), pohľadnice, priehľadné fólie, štítky, obálky

Podporované veľkosti médií

Zásobník 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; pohľadnice (JIS jednostranné, JIS
obojstranné); obálky (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Zásobník 2, voliteľný zásobník 3: A4; A5;
B5 (JIS); Jednotka pre automatickú obojstrannú tlač: A4; A5; B5 (JIS)

Hmotnosti médií podľa cesty papiera

Zásobník 1: 60 až 216 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier)
Zásobník 2: 60 až 163 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier)
Zásobník 3: 60 až 176 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier) (voliteľný
zásobník na 500 listov)

Prispôsobené veľkosti médií

Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 216 x 297 mm;
Voliteľný zásobník 3 na 500 listov papiera: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm; Jednotka pre
automatickú obojstrannú tlač: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm

Manipulácia s tlačou

viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 250 listov, automatický podávač
dokumentov (ADF) na 50 listov,Zásobník na 250 listov lícnou stranou dolu
Vstupná kapacita:Až 850 hárkov,Až 10 obálok
Výstupná kapacita:Až 250 listov,Až 10 obálok,Až 100 listov priesvitné fólie

Zdroj

Typ napájacieho zdroja: Vstavaný zdroj napájania
Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50 Hz (+/2 Hz), 6 A
Číslo bežnej spotreby elektrickej energie (TEC):3,259 kWh/týždeň
Popis spotreby energie:605 W (tlač), 440 W (kopírovanie), 52 W (pripravená), 8,1 W
(režim spánku), 0,3 W (vypnutá). Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 3,259
kWh/týždeň.
Technológie s funkciami na šetrenie energie:Technológia HP Auto-On/Auto-Off; technológia
Instant-on; kopírovanie pomocou technológie Instant-on
Úplná inštalácia softvéru podporovaná na: Microsoft® Windows® 8 (32-bitový/64-bitový),
Kompatibilné operačné systémy
Microsoft® Windows® 7 (32-bitový/64-bitový), Windows Vista® (32-bitový/64-bitový),
Windows® XP 32-bitový (SP2 alebo novší) a Windows Server® 2012; inštalácia ovládača je
podporovaná iba na: Windows® Server 2008 32-bitový a 64-bitový, Windows Server®
2003 32-bitový (SP3 alebo novší); Mac OS X v10.6, OS X Lion (v10.7) & OS X Mountain
Lion (v 10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (podporovaný s
predinštalovaným balíkom); 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) (podporované automatickým inštalátorom); HPUX 11 a Solaris 8/9
Osobný počítač: Microsoft® Windows® 7 (32-bitový a 64-bitový), Windows Vista® (32-bitový
Minimálne požiadavky na systém
a 64-bitový): 1 GHz 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, 1 GB RAM (32-bitový
systém) alebo 2 GB RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, disk
CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows® XP
(32-bitový) s balíkom SP2: procesor Pentium® 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB voľného
miesta na pevnom disku, disk CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový
port; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB voľného
miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD-ROM alebo internet, port USB
Windows®: HP Device Toolbox, upozornenia na zmenu stavu (predvolená inštalácia),
Správa tlačiarne
upozornenia plánovania prostriedkov v sieti (minimálna sieťová inštalácia), HP Web Jetadmin
(prevzatie); Mac: HP Utility
500 farebná MFP M570dn: Zabudovaný webový server: ochrana heslom, zabezpečené
Správa zabezpečenia
prehľadávanie cez protokol SSL/TLS; Sieť: zapnúť/vypnúť sieťové porty a funkcie, zmena
hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, zoznam kontroly prístupu; HP ePrint:
zabezpečený protokol HTTPS s overením certifikátu, protokol HTTP so základným overením
prístupu, overenie SASL; 500 farebná MFP M570dw: Bezdrôtové: kľúč WEP (128 bitový),
WPA/WPA2 – osobný (AES, TKIP), WPA/WPA2 – podnikový (EAP-TLS, PEAP, LEAP);
Zabudovaný webový server: ochrana heslom, zabezpečené prehľadávanie cez protokol
SSL/TLS; Sieť: zapnúť/vypnúť sieťové porty a funkcie, zmena hesla komunity SNMPv1,
SNMPv3, 802.1x, firewall, zoznam kontroly prístupu; HP ePrint: zabezpečený protokol HTTPS
s overením certifikátu, protokol HTTP so základným overením prístupu, overenie SASL;
Emisie Akustického Výkonu: 6,6 B(A)
Akustika
Emisie akustického tlaku: 52 dB(A)
Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 30ºC
Prevádzkové prostredie
Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27 ºC
Rozsah skladovacích teplôt: 0 až 35 °C
Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia: 10 až 70% RH
Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: od 20 do 60 % relatívnej vlhkosti
CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Trieda A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN
Certifikácie produktu
61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008,
GB9254-2008, smernica EMC 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC
podľa požiadaviek jednotlivých krajínGB17625.1-2003; Bezpečnostné certifikácie: IEC
60950-1+A1 (medzinárodný), EN 60950-1+A11 +A1+A12 (EU), IEC 60825-1, licencia GS
(Európa), EN 60825-1 (laserové/LED zariadenie triedy 1), smernica pre nízke napätie
2006/95/EC s označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby
jednotlivých krajín; ENERGY STAR: Áno;
d x v x š: 515 x 500 x 538 mm
Rozmery produktov
Maximum: 825 x 915 x 948 mm
40,8 kg
Hmotnosť produktu
CZ271A: Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn;
Čo je v krabici
zabudovaná funkcia automatickej obojstrannej tlače; zabudované sieťové pripojenie
10/100/1000T Gigabit Ethernet; Kazeta s čiernym tonerom HP Black LaserJet (asi 5 500
strán), kazety s tonerom – azúrová, purpurová a žltá (asi 6 000 strán); Dokumentácia a
softvér k tlačiarni na CD-ROM; Inštalačná príručka, leták technickej podpory, záručný list;
Napájací kábel; Faxový kábel; CZ272A: Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro color
MFP M570dw; zabudovaná funkcia automatickej obojstrannej tlače; zabudované sieťové
pripojenie 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Bezdrôtové pripojenie 802.11 b/g/n; Kazeta s
čiernym tonerom HP Black LaserJet (asi 5 500 strán), kazety s tonerom – azúrová, purpurová
a žltá (asi 6 000 strán); Dokumentácia a softvér k tlačiarni na CD-ROM; Inštalačná príručka,
leták technickej podpory, záručný list; Napájací kábel; Faxový kábel; USB kábel;
Jednoročná obmedzená záruka v mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia
Záruka
podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Vyrobené v Číne
Krajina pôvodu
CF084A Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá
Príslušenstvo
CF085A Skrinka na farebnú tlačiareň radu HP LaserJet 500
L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF
CE400A Čierna tonerová kazeta HP 507A LaserJet
Doplnky
Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 5 500 štandardných stránok.
Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
CE400X Čierna tonerová kazeta HP 507X LaserJet
Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 11 000 štandardných stránok.
Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
CE401A Azúrová tonerová kazeta HP LaserJet 507A
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je
6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC
19798.*
CE402A Žltá tonerová kazeta HP LaserJet 507A
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je
6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC
19798.*
CE403A Purpurová tonerová kazeta HP LaserJet 507A
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je
6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC
19798.*
CE254A Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet CE254A
Približne 36 000 strán
CE484A Súprava s poistkou HP Color LaserJet CE484A 110V
150 000 strán
CE506A Súprava s poistkou HP Color LaserJet CE506A 220V
150 000 strán
U6Y78E – podpora hardvéru multifunkčnej farebnej tlačiarne HP Color LaserJet M570 MFP na
Možnosti servisu a podpory
3 roky na ďalší pracovný deň
U6Y82E – podpora hardvéru multifunkčnej farebnej tlačiarne HP 13x5 Color LaserJet M570
MFP na 3 roky do 4 hodín
U6Y90PE – pozáručná podpora hardvéru multifunkčnej farebnej tlačiarne HP Color LaserJet
M570 MFP na 1 rok
U6Y93PE – pozáručná podpora hardvéru multifunkčnej farebnej tlačiarne HP 13x5 Color
LaserJet M570 MFP do 4 hodín na 1 rok
U6Y91PE – pozáručná podpora hardvéru multifunkčnej farebnej tlačiarne HP Color LaserJet
M570 MFP na ďalší pracovný deň na 2 roky (U6Y82E/U6Y93PE: Skontrolujte dostupnosť na
úrovni krajiny)
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie,
chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôsobená vašim
potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.
Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: http://www.hp.com
Farebná MFP HP LaserJet Pro 500 M570
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