
Fişa de date

HP LaserJet ManagedMFP E72525,
E72530, E72535

Următoarea generaţie de calitate, productivitate şi securitate

Firmele care se menţin în frunte nu îşi încetinesc ritmul. De aceea, HP a construit următoarea generaţie de
echipamente MFP HP LaserJet A3 – pentru a creşte productivitatea printr-un design eficientizat, care asigură
o calitate premium, un timp de funcţionare maxim şi cea mai puternică securitate.1

Calitate înaltă, cost redus
● Imprimaţi documente premium, de calitate profesională, cu text clar şi grafică precisă, la
un cost redus.

● Obţineţi în mod constant calitatea şi performanţele profesionale pe care puteţi conta, cu
cartuşele de toner şi cilindrii originali de la HP.

● Alegeţi dintr-o gamă de accesorii modulare, concepute să se adapteze cerinţelor
grupurilor de lucru de toate mărimile.

Întreruperi minime. Timp de funcţionaremaxim.
● Evitaţi întreruperile, cu un echipament HP LaserJet Managed MFP conceput pentru
eficienţă şi productivitate maximă.

● Adaptaţi acest echipament MFP la cerinţele de afaceri, cu o gamă largă de accesorii de
manipulare a hârtiei.

● Scanaţi fişiere direct către Microsoft® Office 365 şi SharePoint, plus e-mail, USB şi foldere
de reţea.2

● Luaţi paginile şi plecaţi, fără să aşteptaţi. Acest echipament HP LaserJet se activează
rapid şi imprimă rapid – până la 35 ppm.3

Ceamai sigură imprimare din lume1

● Cu HP Sure Start, fiecare imprimantă verifică cu regularitate propriul cod de funcţionare
şi se repară automat în urma tentativelor de accesare neautorizată.

● Protejaţi informaţiile de pe echipamentul MFP şi datele aflate în tranzit prin reţea –
stocaţi datele pe unitatea de disc fix criptată.4

● Monitorizaţi continuu, pentru a detecta şi a opri atacurile, apoi reiniţializaţi automat, cu
sistemul de detectare a intruziunilor în timpul funcţionării.

● Funcţia de control cu liste de acces permis verifică firmware-ul în timpul pornirii pentru a
se asigura că este autentic şi conţine cod corect – semnat digital de HP.

Oferiţi-le grupurilor de lucru viteza necesară
● Ajutaţi grupurile de lucru să capteze cu uşurinţă fiecare pagină şi să detecteze erorile
potenţiale sau paginile lipsă – de fiecare dată.5

● Introduceţi datele mai rapid şi mai precis, utilizând tastatura glisantă.5

● Asiguraţi-vă că fiecare document scanat este orientat corespunzător, decupat la
dimensiunea dorită şi optimizat pentru nuanţe de gri.

● Încărcaţi până la 250 de coli în alimentatorul automat de documente, pentru scanare
rapidă, nesupravegheată.
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Prezentarea produsului
HP LaserJet Managed FlowMFP E72525z deţine

1. Alimentatorul automat de documente de 250 coli acceptă suporturi de până la A3
2. Scanerul cu suport plat acceptă coli de până la 297 x 432 mm
3. Panoul de control cu ecran tactil color, de 20,3 cm, se poate rabata în sus, pentru claritate
4. Tastatură glisantă (Flow MFP E72525z, Flow MFP E72530z, Flow MFP E72535z)
5. Uşă în dreapta (acces la calea de imprimare)
6. Tava 1 multifuncţională de 100 coli acceptă suporturi de până la A3
7. Acces prin uşă frontală la cartuşele de toner
8. Spaţiu pentru integrare soluţii hardware (pentru conectarea accesoriilor şi dispozitivelor de la
terţi)

9. Port USB uşor accesibil
10. Sertar de ieşire de 500 coli
11. Imprimare faţă-verso automată
12. Hard disc HP Secure de înaltă performanţă
13. Tava 2 de 520 coli acceptă suporturi de până la A4
14. Tava 3 de 520 coli acceptă suporturi de până la A3
15. Slot pentru încuietoare tip cablu antifurt
16. 2 porturi USB 2.0 de mare viteză, gazdă
17. Port Gigabit Ethernet
18. Port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză

Scurtă descriere a seriilor

Model HPMFP E72525dn HPMFP E72530dn HPMFP E72535dn HP FlowMFP E72525z HP FlowMFP E72530z HP FlowMFP E72535z

număr produs X3A67A + X3A60A or Z8Z06A X3A67A + X3A63A or Z8Z08A X3A67A + X3A66A or Z8Z10A X3A70A + X3A59A or Z8Z07A X3A70A + X3A62A or Z8Z09A X3A70A + X3A65A or Z8Z11A

Funcţii Imprimare, copiere şi scanare
(fax şi conectivitate wireless
opţionale)

Imprimare, copiere şi scanare
(fax şi conectivitate wireless
opţionale)

Imprimare, copiere şi scanare
(fax şi conectivitate wireless
opţionale)

La fel ca E72525dn La fel ca E72530dn La fel ca E72535dn

Viteză de imprimare Până la 25 pagini pe minut
(ppm), A4

Până la 30 pagini pe minut
(ppm), A4

Până la 35 pagini pe minut
(ppm), A4

La fel ca E72525dn La fel ca E72530dn La fel ca E72535dn

Capacitate ADF 100 coli, acceptă suporturi de
până la A3

100 coli, acceptă suporturi de
până la A3

100 coli, acceptă suporturi de
până la A3

250 coli, acceptă suporturi de
până la A3

250 coli, acceptă suporturi de
până la A3

250 coli, acceptă suporturi de
până la A3

Viteze de scanare Simplex/duplex: 80 ipm/160
ipm (A4)

Simplex/duplex: 80 ipm/160
ipm (A4)

Simplex/duplex: 80 ipm/160
ipm (A4)

Simplex/duplex: 120 ipm/240
ipm (A4)

Simplex/duplex: 120 ipm/240
ipm (A4)

Simplex/duplex: 120 ipm/240
ipm (A4)

Caracteristici de flux de lucru
avansat

Trimitere către Microsoft®
SharePoint®

Trimitere către Microsoft®
SharePoint®

Trimitere către Microsoft®
SharePoint®

La fel ca E72525dn, plus:
tehnologie HP EveryPage,
tastatură glisantă, nuanţă
automată, orientare
automată, decupare automată
a paginilor, OCR încorporat

La fel ca E72530dn, plus:
tehnologie HP EveryPage,
tastatură glisantă, nuanţă
automată, orientare
automată, decupare automată
a paginilor, OCR încorporat

La fel ca E72535dn, plus:
tehnologie HP EveryPage,
tastatură glisantă, nuanţă
automată, orientare
automată, decupare automată
a paginilor, OCR încorporat

Accesorii de intrare opţionale Alimentator de hârtie de 2 x
520 coli, alimentator HCI de
2.000 coli, carcasă
imprimantă

Alimentator de hârtie de 2 x
520 coli, alimentator HCI de
2.000 coli, carcasă
imprimantă

Alimentator de hârtie de 2 x
520 coli, alimentator HCI de
2.000 coli, carcasă
imprimantă

La fel ca E72525dn La fel ca E72530dn La fel ca E72535dn

Accesorii de ieşire opţionale Capsator/stivuitor, dispozitiv
de finisare interior, perforator
(2/3, 2/4 şi suedez), dispozitiv
pentru broşuri

Capsator/stivuitor, dispozitiv
de finisare interior, perforator
(2/3, 2/4 şi suedez), dispozitiv
pentru broşuri

Capsator/stivuitor, dispozitiv
de finisare interior, perforator
(2/3, 2/4 şi suedez), dispozitiv
pentru broşuri

La fel ca E72525dn La fel ca E72530dn La fel ca E72535dn
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Accesorii, consumabile şi asistenţă
Consumabile W9005MC Toner LaserJet HP W9005MC Managed, Negru 48.000 pagini

W9006MC Cilindru fotosensibil LaserJet HP W9006MC Managed, Negru 200.000 de pagini
W9007MC Unitate de colectare a tonerului LaserJet HP W9007MC Managed 100.000 de pagini

accesorii Y1G13A Capse pentru dispozitiv interior/broşuri HP LaserJet

Y1G14A Capse pentru dispozitiv de finisare cu capsator/stivuitor HP LaserJet
Y1G17A Carcasă imprimantă HP LaserJet
Y1F97A Alimentator cu două casete HP LaserJet pentru grupuri de lucru
Y1F99A Tavă intrare HCI de 2000 coli pentru HP LaserJet
Y1G00A Dispozitiv finisare interior HP LaserJet
Y1G18A Dispozitiv de finisare cu capsator/stivuitor HP LaserJet
Y1G07A Dispozitiv finisare broşuri HP LaserJet
Y1G03A Dispozitiv finisare interior HP LaserJet, perforator 2/4 găuri
Y1G04A Dispozitiv finisare interior HP LaserJet, perforator suedez
Y1G11A Accesoriu perforator 2/4 găuri HP LaserJet
Y1G12A Accesoriu perforator suedez HP LaserJet
CC487A Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
B5L28A Porturi USB interne HP
B5L29A Hard disc HP Secure de înaltă performanţă
B5L31A Port HP pentru echipamente de la alţi furnizori
F5S62A Accesoriu HP Trusted Platform Module

Conectivitate J8030A Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless

J8031A Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw

service şi asistenţă U9LU4E – HP serviciu în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 1 an
U9LU5E – HP serviciu în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 3 ani
U9LU6E – HP serviciu în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 4 ani
U9LU7E – HP serviciu în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 5 ani
U9LV5PE – HP serviciu postgaranţie în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 1 an
U9LV6PE – HP serviciu postgaranţie în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 2 ani
U9LV1E – HP serviciu cu înlocuire piese în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 1 an
U9LV2E – HP serviciu cu înlocuire piese în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 3 ani
U9LV3E – HP serviciu cu înlocuire piese în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 4 ani
U9LV4E – HP serviciu cu înlocuire piese în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 5 ani
U9LV9PE – HP serviciu postgaranţie cu înlocuire piese în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 1 an
U9LW0PE – HP serviciu postgaranţie cu înlocuire piese în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet E725xx MFP Managed, 2 ani

Specificaţii tehnice
Model HPMFP E72525dn HPMFP E72530dn HPMFP E72535dn HP FlowMFP E72525z HP FlowMFP E72530z HP FlowMFP E72535z

număr produs X3A67A + X3A60A or Z8Z06A X3A67A + X3A63A or Z8Z08A X3A67A + X3A66A or Z8Z10A X3A70A + X3A59A or Z8Z07A X3A70A + X3A62A or Z8Z09A X3A70A + X3A65A or Z8Z11A

Funcţii Imprimare, copiere, scanare (fax şi conectivitate wireless opţionale)

Panou de control Afişaj grafic color (CGD) de 20,3 cm (8 inchi), cu ecran tactil; afişaj rotativ (unghi reglabil); buton „Home” iluminat (pentru revenire rapidă la meniul principal); port USB 2.0 de mare viteză; spaţiu
disponibil pentru integrare soluţii hardware; tastatură extinsă

Imprimare

Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare1 Alb-negru (A4, normal):
Până la 25 ppm; Alb-negru
(A4, duplex): Până la 18 ipm;
Alb-negru (A3, normal):
Până la 12 ppm

Alb-negru (A4, normal):
Până la 30 ppm; Alb-negru
(A4, duplex): Până la 20 ipm;
Alb-negru (A3, normal):
Până la 15 ppm

Alb-negru (A4, normal):
Până la 35 ppm; Alb-negru
(A4, duplex): Până la 23 ipm;
Alb-negru (A3, normal):
Până la 17 ppm

Alb-negru (A4, normal):
Până la 25 ppm; Alb-negru
(A4, duplex): Până la 18 ipm;
Alb-negru (A3, normal):
Până la 12 ppm

Alb-negru (A4, normal):
Până la 30 ppm; Alb-negru
(A4, duplex): Până la 20 ipm;
Alb-negru (A3, normal):
Până la 15 ppm

Alb-negru (A4, normal):
Până la 35 ppm; Alb-negru
(A4, duplex): Până la 23 ipm;
Alb-negru (A3, normal):
Până la 17 ppm

prima pagină imprimată2 alb-negru (A4, pregătit): În
numai 8,9 sec; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 23 s

alb-negru (A4, pregătit): În
numai 7,9 sec; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 23 s

alb-negru (A4, pregătit): În
numai 7,5 s; Alb-negru (A4,
repaus): În numai 23 s

alb-negru (A4, pregătit): În
numai 8,9 sec; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 23 s

alb-negru (A4, pregătit): În
numai 7,9 sec; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 23 s

alb-negru (A4, pregătit): În
numai 7,5 s; Alb-negru (A4,
repaus): În numai 23 s

Rezoluţie de imprimare Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi, cu viteză redusă

Ciclu lunar de funcţionare Până la 300.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: Până la 50.000 pagini

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Firmele care se menţin în frunte nu îşi încetinesc ritmul. De aceea, HP a construit următoarea generaţie de echipamente MFP HP LaserJet – pentru a creşte productivitatea printr-un design
eficientizat, care asigură o calitate profesională, un timp de funcţionare maxim şi cea mai puternică securitate. Imprimarea de calitate la o valoare excelentă este o alegere inteligentă pentru
orice firmă. Produceţi documente premium, de calitate profesională, la un cost redus, competitiv, cu un echipament MFP HP LaserJet conceput pentru a reda într-o lumină foarte favorabilă
lucrările şi afacerea dumneavoastră. Întreruperile supărătoare şi întreţinerea complexă pot încetini imprimarea şi în cele din urmă, ritmul afacerii. Evitaţi întreruperile de productivitate, cu un
echipament MFP HP LaserJet proiectat pentru un timp de funcţionare maxim, astfel încât să puteţi conta pe rezultate fiabile în fiecare zi. Numai imprimantele HP Enterprise se repară automat
în urma atacurilor, în timp real, graţie securităţii integrate, care vă ajuta să menţineţi reţeaua în siguranţă. Monitorizaţi ameninţările, detectaţi intruziunile şi validaţi software-ul de operare în
mod automat, cu securitatea pe care numai HP o oferă. Acceleraţi fluxul de lucru, îmbunătăţiţi acurateţea şi conectaţi simplu oamenii din întreaga dumneavoastră organizaţie. Finalizaţi rapid
lucrările de scanare de mare volum – la până la 180 ipm – şi evitaţi paşii suplimentari, cu un echipament MFP Flow conceput pentru productivitate maximă.

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 TrueType scalabile

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 4,2 mm, Jos: 4,2 mm, Stânga: 4,2 mm, Dreapta: 4,2 mm; Suprafaţămaximă de imprimare: 288,5 x 423,6 mm

Imprimare duplex Automat (standard)

3/6



Fişa de date | HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535

Model HPMFP E72525dn HPMFP E72530dn HPMFP E72535dn HP FlowMFP E72525z HP FlowMFP E72530z HP FlowMFP E72535z

număr produs X3A67A + X3A60A or Z8Z06A X3A67A + X3A63A or Z8Z08A X3A67A + X3A66A or Z8Z10A X3A70A + X3A59A or Z8Z07A X3A70A + X3A62A or Z8Z09A X3A70A + X3A65A or Z8Z11A

Copiere

Viteză de copiere Negru (A4): Până la 25 cpm Negru (A4): Până la 30 cpm Negru (A4): Până la 35 cpm Negru (A4): Până la 25 cpm Negru (A4): Până la 30 cpm Negru (A4): Până la 35 cpm

Specificaţii copiator Copiere faţă-verso; scalabilitate; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curăţare fundal, claritate); text şi imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); N pagini/coală;
ordonare N sau Z; orientare conţinut; colaţionare; broşură; scanare CI; generare lucrări;  stocare lucrări; filigran; mărci; scanări mod carte; ştergere margini; detectare automată
color/monocrom; previzualizare imagine; Numărmaxim de copii: Până la 999 de copii; Rezoluţie copie: Până la 1200 x 1200 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%

Scanare

Viteză de scanare3 Normal (A4): Până la 80
ppm/160 ipm (alb-negru);
până la 80 ppm/160 ipm
(color); duplex (A4): Până la
160 ipm (alb-negru); până la
160 ipm (color)

Normal (A4): Până la 80
ppm/160 ipm (alb-negru);
până la 80 ppm/160 ipm
(color); duplex (A4): Până la
160 ipm (alb-negru); până la
160 ipm (color)

Normal (A4): Până la 80
ppm/160 ipm (alb-negru);
până la 80 ppm/160 ipm
(color); duplex (A4): Până la
160 ipm (alb-negru); până la
160 ipm (color)

Normal (A4): Până la 120
ppm/240 ipm (alb-negru);
până la 120 ppm/240 ipm
(color); duplex (A4): Până la
240 ipm (alb-negru); până la
240 ipm (color)

Normal (A4): Până la 120
ppm/240 ipm (alb-negru);
până la 120 ppm/240 ipm
(color); duplex (A4): Până la
240 ipm (alb-negru); până la
240 ipm (color)

Normal (A4): Până la 120
ppm/240 ipm (alb-negru);
până la 120 ppm/240 ipm
(color); duplex (A4): Până la
240 ipm (alb-negru); până la
240 ipm (color)

Format fişier scanat Trimitere digitală: PDF, PDF cu compresie ridicată, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face
căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR),
PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fişiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Suport plat; ADF;Moduri de intrare scanare: Aplicaţii pe panoul frontal: copiere; e-mail; fax; salvare în folder de reţea; salvare pe USB;
salvare în memoria dispozitivului; aplicaţii de platformă de extensibilitate deschisă (OXP); Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da;
Dimensiunemaximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 432 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 600 x 600 dpi

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

Suprafaţă scanabilă Dimensiuneminimă suport (suport plat): Scaner cu platou CCD Digital-CIS; Dimensiunemaximă suport (suport plat): 297 x 432 mm; Dimensiuneminimă suport (ADF): 105 x 148 mm;
Dimensiunemaximă suport (ADF): 297 x 432 mm

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri
de gri

24 biţi / 256

transmitere digitală Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de reţea; salvare pe unitate USB; trimitere către Sharepoint; trimitere pe FTP; trimitere pe sFTP; trimitere către fax LAN; trimitere către fax prin
Internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL; eliminare pagini goale; ştergere margini; detectare automată culori; decupare automată la conţinut; PDF compact; tonuri automate;
orientare automată; detectare preluare multiplă; îndreptare automată; decupare automată la pagină; Opţional: OCR

Fax

Fax4 Opţional, Standard (Ethernet Gigabit 10/100/1000T, încorporat)

Specificaţii fax Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi;
superfine: 203 x 392 dpi sau 300 x 300;
apelare rapidă: Până la 1.000 numere (fiecare cu 210 destinaţii)

Viteză procesor 1,2 GHz

Conectivitate

Standard 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1 reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 spaţiu disponibil pentru integrare soluţii hardware; 1 port modem fax

Opţional Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A; server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A

Wireless Fără capabilităţi wireless standard. Există accesorii opţionale care acceptă conectivitate wireless.

Capabilitate de imprimare mobilă5 Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată şi
autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec

Protocoale de reţea acceptate IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6,
MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0

Capabilităţile reţelei Standard (Ethernet Gigabit 10/100/1000T, încorporat)

unitate de disc fix Un hard disc HP High-Performance Secure standard, încorporat, de 320 GB; criptare hardware
AES 256 sau superioară; capabilităţi de ştergere securizată (ştergere securizată fişiere–fişiere
temporare de lucrări; ştergere securizată–date lucrări; ştergere securizată ATA–disc).

Două hard discuri HP High-Performance Secure standard, încorporate, de 320 GB, în total 640
GB; criptare hardware AES 256 sau superioară; capabilităţi de ştergere securizată (Ştergere
securizată fişiere–fişiere temporare de lucrări, Ştergere securizată–date lucrări, Ştergere
securizată ATA–disc).

Memorie Standard: 6 GB;maxim : 6 GB Standard: 7 GB;maxim : 7 GB

manipulare suport

Numărul tăvilor pentru hârtie Standard: 3;maxim: 5

tipuri suport Simplă, HP EcoEFICIENT, mată HP 90 g, uşoară 60–74 g, corespondenţă, reciclată, mată HP 105 g, mată HP 120 g, greutate medie 96–110 g, grea 111–130 g, mată HP 150 g, foarte grea
131–175 g, mată HP 200 g, carton 176–220 g, etichete, hârtie cu antet, plic, preimprimată, preperforată, colorată

Dimensiune suport Particularizate (metric): Tava 1: 98 x 148 mm – 297 x 432 mm; Tava 2: 139,7 x 210 mm – 297 x 364 mm; Tava 3: 139,7 x 210 mm – 297 x 432 mm
Acceptate (metric): Tava 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, carte poştală, carte poştală D (JIS), plic B5, plic C5, plic C6, plic DL; Tava 2: A4,
A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Tava 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
ADF: Oficio; Executive; Statement; registru; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K; carte poştală D (JIS)

manipulare suport Intrare standard: Tavă multifuncţională de 100 coli, 2 tăvi de intrare de câte 520 coli, ADF de 250 coli
Ieşire standard: Sertar de ieşire de 500 coli cu faţa în jos
Intrare opţională: Tavă opţională de 2.000 coli
ADF: Standard, 250 de coli

greutate suport Tava 1: 60–175 g/m²; Tăvile 2, 3: 60–220 g/m²
ADF: Simplex: 42–220 g/m²; duplex: 60–220 g/m²

Capacitate de intrare tava 1: Coli: 100; plicuri: 40
tava 2: Coli: 520
tava 3: Coli: 520
maxim: Până la 3.140 coli
ADF: Standard, 250 de coli

Capacitate de ieşire Standard: Până la 500 de coli
Plicuri: Până la 40 plicuri
maxim: Până la 3.250 coli
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Model HPMFP E72525dn HPMFP E72530dn HPMFP E72535dn HP FlowMFP E72525z HP FlowMFP E72530z HP FlowMFP E72535z

număr produs X3A67A + X3A60A or Z8Z06A X3A67A + X3A63A or Z8Z08A X3A67A + X3A66A or Z8Z10A X3A70A + X3A59A or Z8Z07A X3A70A + X3A62A or Z8Z09A X3A70A + X3A65A or Z8Z11A

Sisteme de operare compatibile Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html, Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), OS macOS 10.12
Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 toate ediţiile pe 32/64
biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile pe 32/64 biţi, Windows 8/8.1 toate ediţiile pe 32/64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows Vista toate ediţiile pe 32
biţi, Windows XP SP3 ediţiile pe 32 biţi

Sisteme de operare de reţea
compatibile

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 şi 3), Citrix pe Windows Server 2003/2003 R2, Citrix pe Windows Server 2008/2008
R2/2008 R2 SP1 Citrix pe Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 şi 3) pentru Windows Server 2008 Terminal Services 32/64
biţi, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pentru Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 biţi), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pentru Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 biţi), Citrix
XenApp 7.5 (pentru Windows Server 2012 şi 2012 R2 Terminal Services, 64 biţi), Citrix XenDesktop 5.6 (pentru Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 biţi), Citrix XenDesktop
5.6/7.0/7.5 (pentru Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 biţi), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pentru Windows Server 2012 şi 2012 R2 Terminal Services, 64 biţi), clienţi Novell
NetWare 6.5/SP8 http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pentru Linux, servere Novell
http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biţi
(SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 biţi (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 biţi
(SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows
Server 2012/2012 R2 64 biţi Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/64 biţi Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal
Services)

Cerinţe minime de sistem Windows: 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet, USB sau conexiune de reţea dedicată sau conexiune wireless, pentru cerinţe de
hardware pentru SO, vizitaţi http://www.microsoft.com;
Mac: 1 GB de spaţiu disponibil pe unitatea de disc; Internet; consultaţi http://www.Apple.com; USB

Software inclus HP Connected, experienţă dispozitiv HP (DXP), driver de imprimantă HP PCL 6, program de instalare/dezinstalare software HP, ecran de întâmpinare Mac OS (direcţionează utilizatorii către
http://www.123.HP.com sau la sursa de aplicaţii SO pentru software-ul imprimantei), manuale online pentru utilizatori

Gestiunea securităţii Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată şi
autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec

Gestiunea imprimantei kit de resurse administrator imprimantă pentru HP Universal Print Driver (Şablon administrator Active Directory pentru UPD, Adăugare model imprimare la comentarii, Upgrade automat UPD,
Utilitar configurare drivere, Utilitar implementare drivere, Administrare imprimare HP Managed, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrare-Server-Instrumente, Actualizare acum, Eliminare drivere Plug
and Play); software HP Web Jetadmin; kit de resurse pentru HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 570 x 735 x 827 mm;maxim: 1275 x 785 x 1190 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 783 x 656 x 939 mm 831 x 685 x 988 mm

Greutate imprimantă 68,13 kg

Greutate pachet 83,3 kg 96,3 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 15 la 30ºC, Umiditate: 20 - 80% RH

Stocare Temperatură: -10 – 40 ºC, Umiditate: 10 - 80% RH

Acustică Emisii de putere acustică:
6,5 B(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 25
ppm, Emisii de presiune
acustică: 49 dB(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 25
ppm

Emisii de putere acustică:
6,6 B(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 30
ppm, Emisii de presiune
acustică: 50 dB(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 30
ppm

Emisii de putere acustică:
6,8 B(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 35
ppm, Emisii de presiune
acustică: 51 dB(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 35
ppm

Emisii de putere acustică:
6,5 B(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 25
ppm, Emisii de presiune
acustică: 50 dB(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 25
ppm

Emisii de putere acustică:
6,6 B(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 30
ppm, Emisii de presiune
acustică: 50 dB(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 30
ppm

Emisii de putere acustică:
6,7 B(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 35
ppm, Emisii de presiune
acustică: 51 dB(A), imprimare
monocromă simplex, A4 la 35
ppm

putere6 cerinţe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)

certificări CISPR 22: 2008 (Internaţional) – Clasa A, CISPR 32: 2012 (Internaţional) – Clasa A, EN 55032: 2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, Directiva EMC
2014/30/UE, alte aprobări EMC în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune
Energy Star; Blue Angel; EPEAT Silver

Ce se găseşte în cutie9 Motor; TCU; cilindri; plăcuţă de identificare şi etichetă ansamblu WG color; cabluri de alimentare; ansamblu CD; documentaţie de instalare hardware şi configurare; pliante de asistenţă (NU
INCLUDE TONER)

Garanţie 90 zile, doar piese. Opţiunile de garanţie extinsă şi asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de 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 Pe baza analizei HP a datelor publicate în 2016, referitor la caracteristicile de securitate ale imprimantelor competitive din această clasă. Numai HP oferă o combinaţie de caracteristici de securitate care pot să efectueze o
monitorizare pentru a detecta şi a opri automat un atac, apoi să valideze automat integritatea software-ului printr-o reiniţializare. Pentru o listă de imprimante, vizitaţi http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Pentru
informaţii suplimentare: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.
2 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.
3 Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informaţii, consultaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului,
de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.
4 Unele caracteristici necesită achiziţii suplimentare. Activarea caracteristicilor de securitate poate necesita actualizarea pachetului de servicii FutureSmart. Detalii la http://www.hp.com/go/printsecurity.
5 Caracteristică disponibilă numai la pachetele Z.

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 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.
4 Pe baza imaginii de test nr. 1 standard ITU-T la rezoluţie standard şi codificare MMR, dispozitivul de fax HP poate transmite la 3 s/pagină pentru 34V şi la 6 s/pagină pentru 17V
5 Conectivitate opţională prin wireless şi Wireless Direct
6 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.
7 Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei şi la anularea garanţiei produsului. Valoarea
Energy Star este bazată în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

http://www.hp.com/ro

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat 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
reprezentând 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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