
Φύλλο δεδομένων

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής
HP PageWide Pro 477dw
Ασυναγώνιστη αξία. Απαράμιλλη ταχύτητα.

Μοναδική αξία και ταχύτητα – Ο
HP PageWide Pro συνδυάζει το
χαμηλότερο συνολικό κόστος
ιδιοκτησίας και τις υψηλότερες
ταχύτητες στην κατηγορία του.1,2
Απολαύστε γρήγορη σάρωση δύο
όψεων, καθώς και τις καλύτερες
λειτουργίες ασφάλειας και την
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση
στην κατηγορία.3,4

Επισημάνσεις
● Εκτύπωση διπλής όψης με ένα πέρασμα

● Εκτύπωση Wi-Fi Direct και NFC με ένα άγγιγμα

● Εκτύπωση UPD PIN με ενσωματωμένη/μη
ενσωματωμένη μνήμη

● Προσαρμόσιμος πίνακας ελέγχου

Επαγγελματικές έγχρωμες εκτυπώσεις, μοναδικό συνολικό κόστος
● Συνεπή αποτελέσματα και αξία διαρκείας – Το χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας στην
κατηγορία.2

● Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας σε ποικιλία χαρτιών – ιδανικά για
χρήση στο γραφείο.

● Εκτυπώστε περισσότερες σελίδες και αντικαταστήστε τα δοχεία λιγότερο συχνά,
χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide υψηλής χωρητικότητας.5

● Αφιερώστε λιγότερο χρόνο και προϋπολογισμό στην προγραμματισμένη συντήρηση με τη
βελτιωμένη τεχνολογία HP PageWide.6

Ο ταχύτερος MFP στην κατηγορία του1

● Περιμένετε λιγότερο και κάντε περισσότερα χάρη στις απαράμιλλες ταχύτητες1 – έως 55
σελ/λεπτό – και την ταχύτερη εκτύπωση πρώτης σελίδας στην κατηγορία.7

● Εξασφαλίστε γρήγορη σάρωση δύο όψεων απευθείας σε email και το cloud με αυτόν τον MFP με
δυνατότητα LDAP8.

● Διαχειριστείτε τις εργασίες από την οθόνη αφής 10,9 cm (4,3 ίντσες). Εκτυπώστε αρχεία Word και
PowerPoint από USB9.

● Εκτυπώστε από τη φορητή συσκευή σας μέσω Wi-Fi Direct και της τεχνολογίας εκτύπωσης με ένα
άγγιγμα NFC – χωρίς να απαιτείται δίκτυο.10,11

Αναγνωρισμένη τεχνολογία. Κορυφαία ενεργειακή απόδοση.4

● Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας με την τεχνολογία HP PageWide που παρέχει την
αξιόπιστη απόδοση που απαιτούν οι επιχειρήσεις.

● Εξοικονομήστε με την τεχνολογία HP PageWide – έχει σχεδιαστεί για να καταναλώνει λιγότερη
ενέργεια από οποιονδήποτε MFP της κατηγορίας.4

● Εξασφαλίστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας και την απόδοση που περιμένετε με
τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide.

Βέλτιστα στην κατηγορία χαρακτηριστικά ασφάλειας3 και διαχείρισης
● Προστατεύστε την επένδυσή σας και διευρύνετε τις δυνατότητές σας καθώς αυξάνονται οι
ανάγκες σας με ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων.12

● Διαφυλάξτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Εισαγάγετε ένα PIN στη συσκευή για να ανακτήσετε
την εργασία εκτύπωσής σας.

● Ελέγξτε τη χρήση του χρώματος και μειώστε το κόστος εκτύπωσης με το HP Colour Access
Control13.

● Κρατήστε τον εκτυπωτή σας ασφαλή – από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό λειτουργίας – με
ασφαλή εκκίνηση και επαλήθευση ακεραιότητας ασφαλούς κώδικα.



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP PageWide Pro 477dw

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα εκτύπωσης Έως 40 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 40 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4);
Έως 21 εικ./λεπτό δύο όψεων (A4)
Γενική γραφείου (ασπρόμαυρη) Έως 55 σελ./λεπτό; Γενική γραφείου (έγχρωμη)
Έως 55 σελ./λεπτό
εκτός της πρώτης σελίδας: Σε 6,5 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα);
Σε 7 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα)

Ανάλυση εκτύπωσης Έως 1.200 x 1.200 βελτιστοποιημένα dpi από 600 x 600 dpi εισόδου (σε μη
καθορισμένο απλό χαρτί, ματ παρουσίαση HP Premium και ματ μπροσούρα HP)
Μαύρο; Έως 2.400 x 1.200 βελτιστοποιημένα dpi από 600 x 600 dpi εισόδου (σε
φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced) Έγχρωμη

Περιοχή εκτύπωσης περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4,2 mm; Κάτω: 4,2 mm; Αριστερά: 4,2 mm; Δεξιά:
4,2 mm

Γλώσσες εκτύπωσης HP PCLXL (PCL6), PCL5, εγγενές PDF, προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3

Δυνατότητες εκτύπωσης Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Όχι; Υποστήριξη απευθείας εκτύπωσης: Δεν
υποστηρίζονται συσκευές αποθήκευσης

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης 4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση;
Google Cloud Print 2.0; Εφαρμογές για φορητές συσκευές

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας Έως 50.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 750 έως 4.500

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού Ναι

Ταχύτητα επεξεργαστή 1,2 GHz

Οθόνη Οθόνη αφής IR έγχρωμων γραφικών 10,92 cm (4,3")

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n

Συνδεσιμότητα Βασική: 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 συσκευής Hi-Speed USB 2.0, 1 δικτύου
Ethernet 10/100 Base-TΧ, 2 μόντεμ RJ-11/γραμμής τηλεφώνου, σταθμός 802.11
b/g/n, σημείο πρόσβασης 802.11 b/g; Προαιρετικό: Υποστηρίζονται οι παρακάτω
εξωτερικοί διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση: Εξωτερικός διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (J7988G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP
Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με θύρα Hi-Speed
USB 2.0 & 3.0 και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (J7942G), εξωτερικός
διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 ασύρματου δικτύου 802.11b/g και
Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 ασύρματου δικτύου 802.11b/g (J8021A). Άλλα
υποστηριζόμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple
AirPort Time Capsule, Wi-Fi Direct

Μνήµη Βασική: 768 MB; μέγιστη: 768 MB

Ρυθμίσεις αντιγραφικού Αντιγραφή ταυτότητας, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, φωτεινότερο/σκουρότερο,
αντιγραφή διπλής όψης, επιλογή δίσκου, σελιδοποίηση, περιθώριο δεσίματος,
προεπισκόπηση αντιγράφου με περικοπή και αλλαγή μεγέθους, βελτιώσεις,
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αντιγραφής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
έγχρωμης αντιγραφής, έλεγχος πρόσβασης χρωμάτων, εγγενής εξουσιοδότηση
και έλεγχος ταυτότητας, ορισμός ως νέες προεπιλογές; Μέγιστος αριθμός
αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα: Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi

Ταχύτητα αντιγραφής Έως 40 αντίγραφα/λεπτό aσπρόμαυρη ISO (A4), Έως 40 αντίγραφα/λεπτό
έγχρωμη ISO (A4)

Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού
αντιγραφικού

Σμίκρυνση/μεγέθυνση από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή (25 έως 400%),
σελιδοποίηση, αντιγραφή διπλής όψης, προσαρμογή εικόνας (φωτεινότητα,
ευκρίνεια)

Προδιαγραφές σαρωτή Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας
εικόνας επαφής (CIS); Τρόποι σάρωσης: Εφαρμογές που ανοίγουν από τον
μπροστινό πίνακα: αντιγραφή, σάρωση σε email με αναζήτηση διεύθυνσης email
LDAP, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε USB, σάρωση σε sharepoint,
σάρωση σε υπολογιστή με λογισμικό. Εφαρμογές για υπολογιστές-πελάτες: EWS,
HP Scan App, συμβατότητα με το HP Capture and Route; Έκδοση Twain: Έκδοση
1.9; ADF σάρωσης διπλής όψης: Ναι; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη
επιφάνεια, ADF): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi

Τύπος αρχείου σάρωσης Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (.rtf),
PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Ταχύτητα σάρωσης Έως 25 εικ./λ. (μονόχρωμες και έγχρωμες); Έως 26 εικ./λ. (μονόχρωμες και
έγχρωμες); δύο όψεων: Έως 26 εικ./λ. (μονόχρωμες και έγχρωμες)

Περιοχή σάρωσης μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm; μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι 24 bit (έγχρωμη), 8 bit (γκρι)/ 256

ψηφιακή αποστολή Βασική: Σάρωση σε email με αναζήτηση διευθύνσεων e-mail LDAP, σάρωση σε
φάκελο δικτύου, σάρωση σε USB, σάρωση στο SharePoint, σάρωση σε
υπολογιστή με λογισμικό, αρχειοθέτηση φαξ σε φάκελο δικτύου, αρχειοθέτηση
φαξ σε email, αποστολή φαξ σε υπολογιστή, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φαξ,
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση έγχρωμου φαξ, έλεγχος πρόσβασης χρωμάτων,
εγγενής εξουσιοδότηση και έλεγχος ταυτότητας

Φαξ Ναι, έγχρωμη, 33,6 kbps

Προδιαγραφές φαξ Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες (ασπρόμαυρες), έως 8 σελίδες (έγχρωμες); Ανάλυση
φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x 196 dpi; γρήγορη κλήση: Έως 199
αριθμοί

Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού
φαξ

Ψηφιακό φαξ - Η λειτουργία αποστολής φαξ σε υπολογιστή διατίθεται για
Windows και Macintosh. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support
για να λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Συμβατότητα κάρτας μνήμης Δεν διαθέτει

Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού
εκτυπωτή

HP ePrint, εφαρμογές HP για φορητές συσκευές, Google Cloud Print v2, Apple
AirPrint™, HP EasyColor, προεπισκόπηση εκτύπωσης, αυτόματη εκτύπωση διπλής
όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση,
εκτύπωση φυλλαδίου, συνοδευτικές σελίδες, επιλογή δίσκου, κλιμάκωση,
κατακόρυφος/οριζόντιος προσανατολισμός, κλίμακα του γκρι υψηλής ποιότητας
και μόνο μαύρη μελάνη, λειτουργίες εκτύπωσης: γενική
γραφείου/επαγγελματική/παρουσίαση/μέγιστα dpi, μπροστινή θύρα USB,
Αντιγραφή/Σάρωση/Φαξ, συντομεύσεις πίνακα ελέγχου, εκτύπωση HP UPD PIN,
HP Color Access Control. Προαιρετικά: Λύσεις επεκτασιμότητας HP και τρίτων
κατασκευαστών, ασύρματη λειτουργία

Διαχείριση εκτυπωτή HP Web Jetadmin, Ενσωματωμένος Web Server, Κιτ εργαλείων διαχείρισης
εκτυπωτή HP UPD, HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager

Διαχείριση ασφάλειας SSL/TLS (HTTPS), έλεγχος ταυτότητας LDAP, Προαιρετικές λύσεις ελέγχου
ταυτότητας της HP και τρίτων κατασκευαστών (π.χ. συσκευές ανάγνωσης
αναγνωριστικών καρτών) IPP μέσω TLS, ενσύρματο WPA2-Enterprise, έλεγχος
ταυτότητας ασύρματου δικτύου 802.1x (EAP-TLS, LEAP και PEAP), έλεγχος
ταυτότητας με προκοινόχρηστο κλειδί για ασύρματη λειτουργία (PSK), τείχος
προστασίας, διαμόρφωση πιστοποιητικών, κλείδωμα πίνακα ελέγχου, EWS με
προστασία κωδικού πρόσβασης, απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων
πρωτοκόλλων και υπηρεσιών, Syslog, υπογραφή υλικολογισμικού, ρυθμίσεις
διαχειριστή, εγγενής διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης
πρόσβασης, εγγενής έλεγχος πρόσβασης στην έγχρωμη λειτουργία, ρυθμιζόμενο
χρονικό όριο λήξης ελέγχου ταυτότητας, εκτύπωση UPD PIN, λειτουργία
εκτύπωσης πολλών αντιγράφων κατά την εκτύπωση UPD ΡΙΝ. Συμβατότητα με το
προαιρετικό HP JetAdvantage Security Manager

Περιεχόμενα συσκευασίας D3Q20B Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP PageWide Pro 477dw; Αρχικό δοχείο
μαύρης μελάνης PageWide HP 913 (~3.000 σελίδες); Αρχικό δοχείο κυανής
μελάνης PageWide HP 913, αρχικό δοχείο ματζέντα μελάνης PageWide HP 913,
αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης PageWide HP 913: σύνθετη απόδοση (~1.500
σελίδες); Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου; Οδηγός εγκατάστασης;
CD-ROM (με λογισμικό, προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Windows και Mac,
Οδηγό χρήσης)

Βοηθητικός εξοπλισμός D3Q23A Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων HP PageWide Pro
P0V04A Βάση και δίσκος χαρτιού 2x500-sheet HP PageWide Pro
*Μπορεί να προστεθεί μόνο 1 προαιρετικό εξάρτημα χειρισμού χαρτιού: ένας
πρόσθετος δίσκος 500 φύλλων ή ένας δίσκος 2x500-sheet με βάση.

Αναλώσιμα L0S07AE Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής απόδοσης HP PageWide 973X
~10.000 σελίδες
F6T81AE Αυθεντικό δοχείο κυανής μελάνης υψηλής απόδοσης HP PageWide 973X
~7.000 σελίδες
F6T82AE Αυθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής απόδοσης HP PageWide
973X ~7.000 σελίδες
F6T83AE Αυθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής απόδοσης HP PageWide 973X
~7.000 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, Windows 8, Windows 7, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10
Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion. Linux (http://www.hplip.net)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer.
Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα
CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1
GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, προϋπόθεση σύνδεσης στο Internet, USB

Λογισμικό που περιλαμβάνεται Πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows και ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης PCL
6, πρόγραμμα εγκατάστασης για Mac και πρόγραμμα οδήγησης PS, HP
Participation Study, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων IRIS

τύποι μέσων Απλό χαρτί (ελαφρύ, ενδιάμεσο, μεσαίου βάρους, βαρύ, πολύ βαρύ, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, bond, άλλο απλό χαρτί για inkjet), φωτογραφικό (γυαλιστερό,
ελαφρώς γυαλιστερό, σατινέ, ματ, άλλο φωτογραφικό χαρτί inkjet), φάκελοι,
ετικέτες, κάρτες, ειδικά χαρτιά (γυαλιστερή μπροσούρα, ματ μπροσούρα,
τρίπτυχη μπροσούρα, Hagaki, ευχετήριες κάρτες, άλλο ειδικό χαρτί inkjet)

μεγέθη μέσων Δίσκος 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, φάκελοι (B5, C5, C6, DL).
Δίσκος 2: A4, A5, B5 (JIS), φάκελοι (DL, B5, C5). Δίσκος 3: A4, A5, B5 (JIS); ειδικά:
Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2: 102 x 210 έως 216 x 297 mm.
Προαιρετικός δίσκος 3 500 φύλλων: 102 x 210 έως 216 x 356 mm

χειρισμός μέσων Τυπική χωρητικότητα εισόδου: Δίσκος εισόδου 500 φύλλων, δίσκος 50 φύλλων
για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού; Μέγιστος αριθμός καρτών: Έως 100 κάρτες; Έως
25 φύλλα φωτογραφικό χαρτί; Μέγιστος αριθμός φακέλων: Έως 37 φάκελοι
Τυπική χωρητικότητα εξόδου: Δίσκος συλλογής 300 φύλλων με την όψη προς τα
κάτω; μέγιστη: Έως 300 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική)
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλων

βάρος μέσων Δίσκος 1: 60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 300 g/m² (φωτογραφικό χαρτί),
75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρα), 163 έως 200 g/m²
(κάρτα). Δίσκος 2: 60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 250 g/m²
(φωτογραφικό χαρτί), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρα),
163 έως 200 g/m² (κάρτα). Δίσκος 3: 60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 250
g/m² (φωτογραφικό χαρτί), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρα), 163 έως 200 g/m²
(κάρτα)
Συνιστώμενο βάρος μέσων: 60 έως 120 g/m² (απλό χαρτί), 125 έως 300 g/m²
(φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m² (φάκελοι), 120 έως 180 g/m² (μπροσούρες), 163
έως 200 g/m² (κάρτες)

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) 530 x 407 x 467 mm

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 600 x 495 x 594 mm

Βάρος εκτυπωτή 22,15 kg

Βάρος συσκευασίας 26,39 Kg

Αποθήκευση Θερμοκρασία: -40 έως 60ºC, Υγρασία: 5% έως 90% σχετική υγρασία

Θόρυβος Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,9 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 56 dB(A)
(μονόχρωμη/έγχρωμη εκτύπωση), 54 dB(A) (μονόχρωμη αντιγραφή από τον ADF),
54 dB(A) (έγχρωμη αντιγραφή από τον ADF), 45 dB(A) (έγχρωμη σάρωση από τον
ADF), 45 dB(A) (μονόχρωμη σάρωση από τον ADF), αθόρυβος (σε αδράνεια)

Τροφοδοσία Ισχύος απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
κατανάλωση: 100 Watt (μέγιστη), 70 Watt μέση (εκτύπωση), 10 Watt
(ετοιμότητα), 4,8 Watt (αναστολή), 1,0 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2
Watt (απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: 0,839 kWh/εβδομάδα
Τροφοδοσία: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

πιστοποιήσεις CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Κλάση B), CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, Οδηγία EMC
2004/108/ΕΚ με σήμα CE (Ευρώπη); Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση Επιτόπια εξυπηρέτηση και υποστήριξη βάσει εγγύησης για ένα έτος, Τεχνική
υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής συνομιλίας και e-mail για ένα έτος

υπηρεσίες και υποστήριξη U8ZW7E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZW8E Υποστήριξη υλικού HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZW9E Υποστήριξη υλικού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZY4PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZY5PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZX8E Υπηρεσία επιτόπιας αντικατάστασης HP για 3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZX9E Υπηρεσία επιτόπιας αντικατάστασης HP για 4 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZY0E Υπηρεσία επιτόπιας αντικατάστασης HP για 5 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για PageWide Pro X477
U8ZY8PE Υπηρεσία επιτόπιας αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για PageWide Pro X477



Υποσημειώσεις
1 Η σύγκριση βασίζεται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για την ταχύτερη έγχρωμη λειτουργία όλων των έγχρωμων επαγγελματικών εκτυπωτών αξίας €300–€800 και MFP αξίας €400–€1.000 το Νοέμβριο του 2015, εξαιρουμένων άλλων
προϊόντων HP PageWide και προϊόντων με μερίδιο αγοράς 1% ή μικρότερο σύμφωνα με την έκθεση της IDC για το Q3 του 2015. Οι ταχύτητες των εκτυπωτών HP PageWide υπολογίστηκαν με βάση τη γενική λειτουργία γραφείου, εξαιρουμένης της πρώτης
σελίδας. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewidebusiness. 2 Η σύγκριση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας αφορά την εκτύπωση 90.000 σελίδων και βασίζεται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για την απόδοση σελίδων
και την κατανάλωση ενέργειας, στις προτεινόμενες τιμές λιανικής των κατασκευαστών για το υλικό και τα αναλώσιμα HP, στις μέσες τιμές λιανικής των ανταγωνιστικών συσκευών και στο κόστος ανά σελίδα βάσει της απόδοσης ISO σε συνεχή εκτύπωση στην
προεπιλεγμένη λειτουργία με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας για όλους τους έγχρωμους επαγγελματικούς εκτυπωτές αξίας €300–€800 και τους MFP αξίας €400–€1.000 το Νοέμβριο του 2015, εξαιρουμένων των προϊόντων
με μερίδιο αγοράς 1% ή μικρότερο σύμφωνα με την έκθεση της IDC για το Q3 του 2015. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν. Μάθετε περισσότερα στις διευθύνσεις hp.com/go/pagewidebusiness και hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Ο ισχυρισμός περί
βέλτιστης στην κατηγορία ασφάλειας και διαχείρισης συσκευών βασίζεται σε σύγκριση των ενσωματωμένων λειτουργιών όλων των έγχρωμων επαγγελματικών εκτυπωτών αξίας €300–€800 και MFP αξίας €400–€1.000 το Νοέμβριο του 2015, εξαιρουμένων
των προϊόντων με μερίδιο αγοράς 1% ή μικρότερο σύμφωνα με την έκθεση της IDC για το Q3 του 2015. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewidebusiness. 4 Ο ισχυρισμός περί κατανάλωσης ενέργειας βασίζεται στα δεδομένα τυπικής
κατανάλωσης ενέργειας της energystar.gov. Έχει γίνει κανονικοποίηση των δεδομένων προκειμένου να προσδιοριστεί η ενεργειακή απόδοση της πλειονότητας των επαγγελματικών εκτυπωτών αξίας €300–€800 και των MFP αξίας €400–€1.000 το Νοέμβριο
του 2015, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που έχει αναφέρει η IDC για το Q3 του 2015. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewidebusiness. 5 Τα αυθεντικά δοχεία υψηλής απόδοσης HP
PageWide 970X δεν παρέχονται με τον εκτυπωτή κατά την αγορά του. Διατίθενται ξεχωριστά. Σύγκριση βάσει των αποδόσεων κατά το πρότυπο ISO 24711 για τα αυθεντικά δοχεία υψηλής απόδοσης HP PageWide 970 και τα αυθεντικά δοχεία HP PageWide 970.
Τα δοχεία υψηλής απόδοσης είναι συμβατά μόνο με τους εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές HP PageWide Pro 400 και 500 series. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 Ο ισχυρισμός περί μικρότερων αναγκών
προγραμματισμένης συντήρησης βασίζεται σε 150.000 εκτυπωμένες σελίδες και στις δημοσιευμένες συγκρίσεις της πλειονότητας των έγχρωμων εκτυπωτών laser αξίας €300–€800 και MFP αξίας €400–€1.000 το Νοέμβριο του 2015. Μερίδιο αγοράς σύμφωνα
με την IDC για το Q3 του 2015. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewidebusiness. 7 Η σύγκριση έγινε με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών για την εκτύπωση της πρώτης σελίδας από την κατάσταση ετοιμότητας και
αναστολής λειτουργίας όλων των έγχρωμων επαγγελματικών εκτυπωτών αξίας €300–€800 και MFP αξίας €400–€1.000 το Νοέμβριο του 2015, εξαιρουμένων άλλων προϊόντων HP PageWide και προϊόντων με μερίδιο αγοράς 1% ή μικρότερο σύμφωνα με την
έκθεση της IDC για το Q3 του 2015. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewidebusiness. 8 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις
υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες: hpconnected.com. 9 Λειτουργεί με τα Word και PowerPoint 2003 και νεότερης έκδοσης.
Υποστηρίζονται μόνο γραμματοσειρές λατινικών γλωσσών. 10 Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας με έναν MFP ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct® πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης
εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Για λεπτομέρειες: hp.com/go/mobileprinting. 11 Απαιτείται συμβατή φορητή συσκευή με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC. Για τη λίστα των συμβατών
φορητών συσκευών με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω NFC, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/nfcprinting. 12 Διατίθενται πρόσθετες λύσεις ροών εργασίας μέσω του λογισμικού της HP και προγραμμάτων συνεργασίας με τρίτους κατασκευαστές.
Για λεπτομέρειες: hp.com/go/gsc. 13 Το HP Colour Access Control είναι διαθέσιμο μόνο στις συσκευές HP PageWide Pro με οθόνη αφής 10,9 cm (4,3 ίντσες). Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.

http://www.hp.com/gr
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