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Vodene večnamenske naprave in tiskalniki HP 
LaserJet so bili oblikovani posebej za namene 
izpolnjevanja ključnih  potreb glede tiskanja v 
današnjem času in v prihodnosti.

Ko smo se odločili za izdelavo te linije tiskalnikov LaserJet, smo 
dali svojim inženirjem in skupinam za izdelek nalogo oblikovati 
in razviti tiskalnike, ki brez kompromisov združujejo izjemno 
oblikovanje in uporabniško izkušnjo, izjemno kakovost in 
zanesljivost tiskanja tudi pri večjih obremenitvah, varnost, ki je 
ne zagotavljajo nobene druge naprave v panogi, in funkcije za 
razširljivost, ki omogočajo prilagajanje novim tehnologijam in 
zmožnostim ter njihovo izkoriščanje.

Brezkompromisna 
VIZIJA  

Izjemni 
REZULTATI
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Inženirji, oblikovalci in programerji so med delom 
ves čas preverjali svoje odločitve na podlagi 
najpomembnejših kazalcev, to so realna pričakovanja 
uporabnikov in poslovne potrebe.

Rezultat je izjemen portfelj naprav, 
ki zagotavljajo čudovite dokumente 
profesionalne kakovosti po ugodni ceni. 
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ZMOGLJIVOST

Od zamisli do rezultatov
Zmogljivost govori svojo zgodbo. Ne glede na to, ali natisnete pet ali petdeset strani in uporabite barvno ali črno-
belo tiskanje, vodene večnamenske naprave in tiskalniki HP LaserJet zagotavljajo profesionalno zmogljivost, ki jo 
pričakujete od naprave za podjetja. 

•  Tako rekoč odpravljen čas segrevanja
  Te naprave predstavljajo grelne valje, ki se hitro segrevajo in ohlajajo, zato prej začnejo s tiskanjem, hitreje 

dokončajo naloge in vam pomagajo prihraniti več energije.1

•  Manj porabljenega časa za vzdrževanje
  Te naprave zahtevajo bistveno manj nadomestnih delov, za vzdrževanje kakovosti tiskanja pa ni treba ročno čistiti 

komponent tiskalnika.2 Če uporabljate HP-jeve pametne storitve za naprave, proaktivna opozorila poskrbijo, da 
tehniki že pred storitvenimi klici poznajo ustrezne dele in natančne postopke.

•  Najboljša kakovost tiskanja brez dodatkov
  Na nadzorni plošči ni treba spreminjati nastavitev gonilnikov. Tiskalniki HP LaserJet uporabljajo vgrajene lastniške 

tehnologije za izboljšavo slik, ki stran za stranjo tiskajo živahne in ostre barvne dokumente. Poleg tega lahko s 
HP-jevim upraviteljem barv po meri enostavno dostopate do kakovostnih barvnih profilov iz oblaka, ki podpirajo 
barvni nastavitvi RGB in CMYK ter izpolnjujejo standarde blagovne znamke ali potrebe glede prilagajanja.

•  Zmanjšanje izpadov
  Z diagnostiko na daljavo in ukrepanjem, ki sta del HP-jevih pametnih storitev za naprave, se lahko zmanjšajo 

zakasnitve pri servisiranju. Originalne visokozmogljive kartuše HP LaserJet vam lahko pomagajo natisniti več 
dokumentov po nižji ceni.3
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Učinkoviti in profesionalni
Oblikovanje je več kot estetika. Oblikovanje z določenim namenom povezuje obliko s funkcijo in obljublja 
učinkovitost delovanja ter vzbuja zaupanje. Preprosto in pametno oblikovanje HP-jevih vodenih 
večnamenskih naprav in tiskalnikov LaserJet zagotavlja funkcionalnost za sedanjost in prilagodljivost za 
prihodnost. 

•  Vrhunske tehnologije zmanjšujejo zagozditve papirja in napačne rezultate.

•  Modularni pripomočki za podajanje in zaključevanje zagotavljajo prilagodljive konfiguracijske možnosti. 

•  Oblikovanje po meri uporabnikov pospešuje delovne procese in storitve tiskanja v napravi.

•  Učinkovito skeniranje, kopiranje in digitalizacija dokumentov v napravi za prihranek časa in virov.

•  Krmilniki na zaslonu na dotik in izvlečna tipkovnica omogočajo nemoteno nadziranje, urejanje in 
posodabljanje dela v teku.

OBLIKOVANJE
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Preprosta integracija
Večnamenski tiskalniki HP LaserJet Flow zagotavljajo napredne zmožnosti 
delovnega toka v napravi, ki optimizira storilnost s hitro prilagoditvijo trenutnim 
delovnim procesom in zahtevam. Rešitve Flow vam pomagajo zajeti ustrezno 
vsebino, jo hitro in natančno organizirati ter razposlati, s tem pa vam pomagajo 
prihraniti čas in trud, vložena v kompleksne projekte skeniranja in tiskanja.4

DELOVNI PROCES
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Samodejna usmeritev papirja, samodejno 
obrezovanje strani in samodejna določitev 
odtenka
Napredne funkcije za upravljanje dokumentov 
poenostavljajo izdelavo in izpopolnjujejo kontrast, 
svetlost ter odstranjevanje v ozadju za vsako stran.

Vgrajena funkcija optičnega prepoznavanja 
znakov (OCR)
OCR poenostavlja urejanje skeniranih dokumentov in 
iskanje v njih.

Hitro obojestransko skeniranje z enim prehodom
Hitrejše in zanesljivejše skeniranje s hitrostmi do 200 
slik na minuto4 in samodejni podajalnik dokumentov 
s podaljšano življenjsko dobo, ki podpira večje 
priporočene mesečne količine skeniranja.5

Velika nadzorna plošča z zaslonom na dotik
Napredne možnosti za slike in obdelavo, vključno 
s pošiljanjem v Microsoft® SharePoint®, vgrajeno 
funkcijo optičnega prepoznavanja znakov, 
samodejno usmeritvijo papirja, samodejnim 
obrezovanjem strani in samodejno določitvijo 
odtenka.7

Vdelana tehnologija HP EveryPage
Skenirajte vsako stran in nemudoma odkrijte 
morebitne napake ali manjkajoče strani, tudi če se 
teža, velikost ali pogoji strani spreminjajo.

Velika izvlečna tipkovnica za  preprosto vnašanje 
podatkov
Z dodajanjem informacij v datoteke in konteksta 
v elektronsko pošto poenostavite organiziranje in 
iskanje skeniranih dokumentov.

HP Quick Sets
Vsakič poiščite ustrezen delovni tok dokumentov 
in ga pravilno zaženite z dotikom gumba. Funkcija 
HP Quick Sets avtomatizira vse korake zapletenega 
delovnega toka na barvnem zaslonu na dotik, ki ga je 
preprosto uporabljati.
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VARNOST

HP-jevo najvarnejše tiskanje8

Danes so napadalci usmerjeni na podjetja. Najbolj uničujoči napadi so usmerjeni na omrežja prek končnih 
naprav, pa ne samo osebnih in prenosnih računalnikov ter pametnih telefonov. Najbolj so na udaru omrežni 
tiskalniki, ki so izpostavljeni napadom in kršitvam varnosti. Napadalci lahko prestrezajo tiskalniška in 
slikovna opravila, ki prek omrežja potujejo iz naprav v tiskalnike, upravljajo nastavitve in funkcije tiskalnikov 
na nezaščitenih nadzornih ploščah in dostopajo do privilegiranih podatkov prek nezaščitenih vrat USB ali 
omrežnih vrat.

In še dobra novica. Pri HP-ju smo to predvideli. Oblikovali smo vodene večnamenske naprave in tiskalnike 
LaserJet za podjetja z vdelanimi varnostnimi funkcijami, ki skrbijo za tveganja v povezavi z napravami, 
podatki in dokumenti. Te rešitve spremenijo enačbo tako, da preoblikujejo omrežne tiskalnike iz šibkih v 
močne točke. 
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ZAŠČITITE NAPRAVO
•  Funkcija HP SureStart nadzira in vzdržuje sistemski BIOS
•  Funkcija Whitelisting pomaga zaščititi vdelano programsko opremo
•  Funkcija odkrivanja vdorov v času izvajana skrbi za varnost pomnilnika
•  Funkcija HP Connection Inspector ustavlja sumljive omrežne povezave

ZAŠČITITE PODATKE
•  Funkcija preverjanja pristnosti pomaga pri blokiranju nepooblaščenega dostopa
•  Šifriranje pomaga zaščititi podatke

ZAŠČITITE DOKUMENTE
•  Zasebnost delovnega mesta in skladnost s predpisi prek varnih delovnih tokov dokumentov
•  Orodja za preprečevanje ponaredkov preprečujejo vdore in prevare

Preprosto upravljanje varnosti za celotno skupino naprav
HP JetAdvantage Security Manager poenostavlja upravljanje skupine naprav z upoštevanjem skladnosti za varnost 
tiskalnika, ki temelji na pravilnikih.11 Večnamenske naprave in tiskalniki HP LaserJet lahko pošljejo podatke o dogodkih v 
tiskalniku orodjem za varnostne informacije in upravljanje dogodkov (SIEM), ki v realnem času nadzirajo grožnje.

Dodatne informacije o HP-jevih funkcijah za varnost tiskanja so na voljo na spletnem mestu  
hp.com/go/printersthatprotect.

Leta 2018 je bilo razkritih  

5 milijard zapisov9

59 % organizacij je v preteklem letu 
poročalo o incidentu, povezanem z izgubo 
podatkov pri tiskanju10

http://hp.com/go/printersthatprotect
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RAZŠIRLJIVOST

Prilagodljivost za 
prihodnost
Tehnologija, zmožnosti in pričakovanja uporabnikov se vedno razvijajo, 
z vdelano programsko opremo HP FutureSmart in HP Open Extensibility 
Platform (OXP) pa se bodo lahko razvijali tudi vaši tiskalniki.

Vdelana programska oprema HP FutureSmart
•  Podaljšuje življenjsko dobo tiskalnika
•  Z intuitivnim vmesnikom zagotavlja skladnost za celotno skupino naprav
•  Poenostavlja posodobitve v celotni skupini naprav
•  Omogoča, da obstoječe naprave HP opremite s funkcijami naslednje 

generacije12

HP OXP 
•  Ustvari enotno okolje za programsko opremo drugih ponudnikov in 

podprte naprave za slikovno obdelavo in tiskanje
•  Rešitve drugih ponudnikov, ki jih uporabljate danes, integrira z vašo 

skupino tiskalnikov prihodnosti 
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REŠITVE

Usmerjenost na rezultate
Pomagajte zmanjšati stroške, povečati učinkovitost dela in pospešiti poslovne rezultate s 
HP-jevimi rešitvami za tiskanje. Pomagajte poenostaviti informacijske delovne procese z 
optimizacijo infrastruktur informacijske tehnologije, z upravljanjem slikovnih in tiskalniških okolij 
ter z izboljšanjem postopkov, povezanih z dokumenti.

Upravljanje in varnost
Preprosto upravljajte in optimizirajte tiskalniška okolja različnih ponudnikov ter izboljšajte upravljanje 
aplikacij za tiskanje.

Funkcija HP Web Jetadmin omogoča oddaljeno namestitev, konfiguracijo, odpravljanje težav, nadzorovanje in 
upravljanje različnih omrežnih naprav in naprav, povezanih z računalnikom.13

Funkcija HP JetAdvantage Security Manager ponuja učinkovit, na pravilnikih temelječ pristop za zaščito HP-jevih 
naprav za tiskanje in slikovno obdelavo.11 Preprosto nastavite pravilnike za konfiguracijo varnosti in samodejno 
preverite nastavitve za vsak HP-jev tiskalnik ali večnamensko napravo v skupini naprav, s čimer prihranite 
dragocen čas in vire informacijske tehnologije.

Funkciji HP JetAdvantage Secure Print14 in HP Access Control Print (HPAC) pomagata nadzorovati stroške in 
zaščititi dokumente tako, da za sprostitev tiskalnih opravil zahtevata preverjanje pristnosti. Ker je HP JetAdvantage 
Secure Print na oblaku temelječa rešitev, lahko poenostavi dejavnosti in stroške upravljanja informacijske 
tehnologije, HPAC pa vam pomaga razširiti in prilagoditi možnosti, saj omogoča integracijo obračunavanja opravil, 
upravljanja pravic in vzpostavitve pravilnikov za tiskanje za zadeve, kot je na primer uporaba barve.15 Z uporabo 
enega gonilnika za vse naprave HP lahko prihranite čas upravljanja informacijske tehnologije in poenostavite 
tiskanje za celotno podjetje.16
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Mobilnost
Preprosto in varno mobilno preverjanje pristnosti 
in tiskanje. HP strankam ponuja rešitve primernih 
velikosti za njihova podjetja.

HP Roam for Business mobilnim uporabnikom 
omogoča enostavnejši način tiskanja.17 Uporabniki 
lahko preprosto tiskajo na katero koli napravo, 
omogočeno za funkcijo HP Roam, ne da bi potrebovali 
specifičen gonilnik naprave ali uporabljali isto omrežje. 
Pomagajte se izogniti kompleksnosti informacijske 
tehnologije in dragim strežnikom, ki zavzemajo 
pisarniški prostor ali zahtevajo neprekinjen nadzor ali 
vzdrževanje.

HP PrinterOn Enterprise omogoča, da s tiskalniki 
različnih proizvajalcev v zaupnem omrežju ali zunaj 
njega povežete dejansko katero koli namizno ali 
mobilno napravo. Rešitev lahko uvedete na mestu 
uporabe ali v zasebnem oblaku, tako da ustreza 
potrebam vašega podjetja. Ta varna rešitev tiskanja 
v oblaku za podjetja omogoča preprosto tiskanje s 
katerega koli mesta.

Delovni proces
Uskladite postopke, ki uporabljajo papir, s splošno 
digitalno strategijo.

Aplikacije HP Workpath18 preoblikujejo možnosti 
večnamenskih naprav HP. Zdaj so lahko aplikacije 
ustvarjene ali prilagojene vašim edinstvenim poslovnim 
potrebam. Aplikacije Workpath ponujajo različne možnosti 
za poenostavljene delovne procese digitalizacije in 
zaščito zaupnih podatkov, pri tem pa ustvarjajo intuitivno 
uporabniško izkušnjo. Dostopite do prilagojene vsebine in 
delovnih procesov z eno prijavo.

HP Capture and Route nadzira in spremlja skenirano 
vsebino po digitalizaciji in jo pošlje na mesto za tiskanje.

Programska oprema HP Digital Sending uporabnikom 
omogoča pošiljanje dokumentov prejemnikom e-pošte, 
v omrežne mape, faks, strežnik FTP, napravo USB ali 
Microsoft SharePoint®.19 

Partnerske rešitve HP JetAdvantage zagotavljajo 
preproste programe za zajemanje za prefinjeno 
avtomatizacijo procesov. Trenutna partnerja, ki nudita 
rešitve za delovne procese, sta Ephesoft Transact in YSoft 
SafeQ.
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* http://www8.hp.com/us/en/printers/a3-multifunction/managed-color-laserjet-printer.html

Dodatne informacije o najnovejših vodenih večnamenskih napravah in 
tiskalnikih HP LaserJet so na voljo tukaj.*

Pameten in varen način za rast vašega podjetja

Spoznajte vodene večnamenske 
naprave in tiskalnike HP LaserJet

Najmanj, kar lahko rečemo, je, da je naša ponudba raznolika. Svoje podjetje razširite z našim obsežnim 
portfeljem večnamenskih naprav in tiskalnikov, ki zagotavlja veliko izbiro naprav od A3 do A4, inovativne 
tehnologije, vodilne varnostne funkcije8 in vsesplošno izboljšano uporabniško izkušnjo.

http://www8.hp.com/us/en/printers/a3-multifunction/managed-color-laserjet-printer.html
http://www8.hp.com/us/en/printers/a3-multifunction/managed-color-laserjet-printer.html
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Nizki operativni stroški na stran (OCPP) z 
dolgotrajnim potrošnim materialom in deli,  
ki jih je mogoče zamenjati na mestu uporabe

Možnosti Flow pri večini modelov

Večja količina strani in daljša življenjska doba 
naprave (do 100.000 priporočenih strani na 
mesec20)

Večji in hitrejši; samodejni podajalnik dokumentov 
za največ 250 listov

Vdelana programska oprema tiskalnika HP 
FutureSmart12

Prilagodljivo modularno ravnanje s papirjem in 
končna obdelava za največjo storilnost

Zmožnosti zaznavanja, temelječe na napravi, 
ki nadzirajo in diagnosticirajo številne servisne 
potrebe

Manjša velikost v primerjavi s prejšnjo generacijo

Naše najnovejše vodene večnamenske 
naprave in tiskalniki LaserJet na novo 
definirajo izvrstnost z inovacijami na 
področju tiskanja LaserJet, ki spreminjajo 
pravila igre:
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HP A3 LaserJet 
Portfelj vodenih naprav

Pripomočki za HP A3 LaserJet
Funkcije naših tiskalnikov A3 presegajo zgolj tiskanje dokumentov. Za zagotovitev 
resnične profesionalne izkušnje tiskanja HP zagotavlja dodatne pripomočke, ki vam 
bodo pomagali povezati vsebino, uporabiti več velikosti papirja in dokončati opravilo s 
sponkami ter luknjači.

Barvni tiskalniki A3

Cenovni razred 25 strani/
minuto

Cenovni razred 35 strani/minuto Cenovni razred 45 strani/minuto Cenovni razred  
55 strani/minuto

Color LaserJet 
Managed MFP 
E77422z/
E78228dn

Color 
LaserJet 
Managed 
MFP 
E78325

Color LaserJet 
Managed MFP 
M775

Color LaserJet 
Managed MFP 
E78330

Color LaserJet 
Managed 
MFP E87640/
E87640du

Color LaserJet 
Managed MFP 
E75245

Color LaserJet 
Managed 
MFP E87650/
E87650du

Color LaserJet 
Managed Flow 
MFP M880

Color 
LaserJet 
Managed 
E85055dn

Color LaserJet 
Managed 
MFP E87660/
E87660du

Do 22/28 
strani/minuto21

Do 25 
strani/
minuto21

Do 30 strani/
minuto21

Do 30 strani/
minuto21

Do 40 strani/
minuto21

Do 46 strani/
minuto21

Do 50 strani/
minuto21

Do 45 strani/
minuto21

Do 55 strani/
minuto21

Do 60  
strani/minuto21

Vhodna 
kapaciteta do 
218022

Vhodna 
kapaciteta 
do 314022

Vhodna 
kapaciteta do 
435022

Vhodna 
kapaciteta do 
314022

Vhodna 
kapaciteta do 
614022

Vhodna 
kapaciteta do 
445022

Vhodna 
kapaciteta do 
614022

Vhodna 
kapaciteta do 
410022

Vhodna 
kapaciteta do 
445022

Vhodna 
kapaciteta do 
614022

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
20.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
30.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
30.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
30.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
50.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
40.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
50.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
50.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
50.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
50.00020
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Cenovni razred 25 strani/minuto

Podajalnik za 2 x 
520 listov 

Zmogljiv vhodni 
pladenj za 2.000 
listov

Zmogljiv stranski 
vhodni pladenj za 
3000 listov23

Luknjač 
notranjega 
zaključevalca24

Spenjalnik/
zlagalnik/ 
luknjač25,26

Zaključevalec 
knjižic25,26

Črno-beli tiskalniki A3

Cenovni razred 35 strani/minuto Cenovni razred 45 strani/minuto Cenovni razred  
60 strani/minuto

LaserJet MFP 
M42625dn 

LaserJet 
Managed 
MFP E72425

LaserJet 
Managed MFP 
E72530/E72535

LaserJet 
Managed MFP 
E82540du

LaserJet 
Managed MFP 
M725

LaserJet 
Managed MFP 
E82550du

LaserJet Managed 
MFP E82560/
E82560du

Do 25 strani/
minuto21

Do 25 
strani/
minuto21

Do 30/35 strani/
minuto21

Do 40  
strani/minuto21

Do 40 strani/
minuto21

Do 50 strani/
minuto21

Do 60  

strani/minuto21

Vhodna 
kapaciteta do 
60022

Vhodna 
kapaciteta 
do 218022

Vhodna 
kapaciteta do 
314022

Vhodna 
kapaciteta do 
614022

Vhodna 
kapaciteta do 
460022

Vhodna 
kapaciteta do 
614022

Vhodna kapaciteta 
do 614022

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
500020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
40.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
50.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
100.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
40.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
100.00020

Priporočeno število 
strani na mesec do 
100.00020
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Barvni tiskalniki A4

Cenovni razred 25 strani/minuto Cenovni razred  
45 strani/minuto Cenovni razred 55 strani/minuto

18

HP A4 LaserJet 
Portfelj vodenih naprav

Pripomočki za HP A4 LaserJet
Vodenim večnamenskim napravam in tiskalnikom HP A4 LaserJet dodajte funkcije in si 
zagotovite uporabniško izkušnjo po meri, ki ustreza zahtevam vašega delovnega mesta. 

Color LaserJet 
Managed 
E45028dn

Color LaserJet 
Managed MFP 
E47528f

Color LaserJet 
Managed 
E55040

Color LaserJet 
Managed MFP 
E57540

Color LaserJet 
Managed 
E65150dn

Color LaserJet 
Managed 
E65160dn

Color LaserJet 
Managed Flow 
MFP E67660z

Do 27 strani/
minuto21

Do 27 strani/
minuto21

Do 38 strani/
minuto21

Do 38 strani/
minuto21

Do 47 strani/
minuto21

Do 56 strani/
minuto21

Do 56 strani/
minuto21

Vhodna 
kapaciteta do 
85022

Vhodna 
kapaciteta do 
85022

Vhodna 
kapaciteta do 
230022

Vhodna 
kapaciteta do 
230022

Vhodna kapaciteta 
do 320022

Vhodna 
kapaciteta do 
320022

Vhodna 
kapaciteta do 
320022

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
750020

Priporočeno 
število strani na 
mesec do 750020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
15.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
15.00020

Priporočeno število 
strani na mesec do 
24.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
30.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
30.00020



Cenovni razred nad 65 strani/minuto
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Podajalnik za 
550 listov 

Stojalo in 
omarica za 
tiskalnik

Podajalnik za 500 
listov in omarica

HCI za 2500 
listov in stojalo

Spenjalnik/
zlagalnik/poštni 
predal

Črno-beli tiskalniki A4
Cenovni razred 35 strani/minuto Cenovni razred 55 strani/minuto

LaserJet Managed 
E40040dn

LaserJet Managed 
MFP E42540f

LaserJet Managed  
E50145dn

LaserJet Managed 
MFP E52645

LaserJet 
Managed 
E60155dn

LaserJet Managed 
MFP E62655dn

Do 40 strani/
minuto (Visoka 
hitrost HP)21

Do 40 strani/
minuto (Visoka 
hitrost HP)21

Do 50 strani/
minuto (Visoka 
hitrost HP)21

Do 50 strani/minuto 
(Visoka hitrost HP)21

Do 52 strani/
minuto21

Do 52 strani/
minuto21

Vhodna kapaciteta 
do 90022

Vhodna kapaciteta 
do 90022 

Vhodna kapaciteta 
do 230022

Vhodna kapaciteta 
do 230022

Vhodna 
kapaciteta do 
440022

Vhodna kapaciteta 
do 375022

Priporočeno število 
strani na mesec do 
750020 

Priporočeno število 
strani na mesec do 
750020

Priporočeno število 
strani na mesec do 
15.00020

Priporočeno število 
strani na mesec do 
15.00020

Priporočeno 
število strani 
na mesec do 
30.00020

Priporočeno število 
strani na mesec do 
40.00020

LaserJet Managed 
E60165dn

LaserJet Managed 
MFP E62665

Do 61 strani/
minuto21

Do 61 strani/
minuto21

Vhodna kapaciteta 
do 440022

Vhodna kapaciteta 
do 375022

Priporočeno število 
strani na mesec do 
40.00020

Priporočeno število 
strani na mesec do 
40.00020
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HP Color LaserJet A3 Managed

Color 
LaserJet 
Managed 
E75245

Color 
LaserJet 
Managed 
MFP E77422/
MFP E78228

Color 
LaserJet 
Managed 
MPF E78325

Color 
LaserJet 
Managed 
MFP E78330

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87640

Color LaserJet 
Managed MFP 
M775

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87650

Color LaserJet 
Managed 
Flow MFP 
M880

Color 
LaserJet 
Managed 
E85055

Color LaserJet 
Managed  
MFP E87660

Številka 
izdelka

E75245dn: 
T3U64A

E77422dv: 
5CM77A; 
E78228dn: 
8GS15A

E78325dn: 
8GS26A ali 
8GR94A 
(motor), 
8GR96A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow 
E78325z: 
8GS29A ali 
8GR98A 
(motor), 
8GS00A 
(licencirana 
hitrost)

E78330dn: 
8GS27A ali 
8GR94A 
(motor), 
8GR97A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow 
E78330z: 
8GS30A ali 
8GR98A 
(motor), 
8GS01A 
(licencirana 
hitrost)

E87640du: 
5FM80A ali 
5CM63A 
(motor), 
5CM64A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow 
E87640z: 
Z8Z13A ali 
X3A76A 
(motor), 
X3A86A 
(licencirana 
hitrost)

M775fm: 
L3U49A
M775zm: 
L3U50A

E87650du: 
5FM81A ali 
5CM63A 
(motor), 
5CM65A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow 
E87650z: 
Z8Z15A ali 
X3A76A 
(motor), 
X3A89A 
(licencirana 
hitrost)

Flow 
M880zm:
L3U51A
Flow 
M880zm+:
L3U52A

E85055:
T3U66A

E87660du: 
5FM82A ali 
5CM63A 
(motor), 
5CM66A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow 
E87660z: 
Z8Z17A ali 
X3A76A 
(motor), 
X3A92A 
(licencirana 
hitrost)

Nad-
zorna 
plošča

6,9-cm 
(2,7-palčni) 
barvni 
grafični 
zaslon s 
pomožno 
tipkovnico s 
24 tipkami

10,9 cm 
(4,3-palčni) 
barvni 
zaslon na 
dotik

22,8-cm (9-palčni) funkcionalni zaslon na 
dotik z 20,3-cm (8-palčnim) barvnim grafičnim 
prikazovalnikom; modeli Flow: izvlečna 
tipkovnica

20,3 cm 
(8-palčni) 
barvni zaslon 
na dotik

22,8-cm 
(9-palčni) 
funkcionalni 
zaslon na do-
tik z 20,3-cm 
(8-palčnim) 
barvnim 
grafičnim 
prikazovalni-
kom; 
model Flow: 
izvlečna 
tipkovnica

20,3-cm 
(8-palčni) 
barvni 
zaslon 
na dotik; 
izvlečna 
tipkovnica

22,8-cm 
(9-palčni) 
funkcionalni 
zaslon na 
dotik z 
20,3-cm 
(8-palčnim) 
barvnim 
grafičnim 
prikazoval-
nikom

22,8-cm 
(9-palčni) 
funkcionalni 
zaslon na 
dotik z 
20,3-cm 
(8-palčnim) 
barvnim 
grafičnim 
prikazo-
valnikom; 
model Flow: 
izvlečna 
tipkovnica

Hitrost 
tiskanja 
(A4 in 
letter)21

46 strani/
minuto, 
A4 (do 45, 
letter)

E77422: Do 
22 strani/
minuto 
E78228: Do 
28 strani/
minuto

Do 25 
strani/
minuto

Do 30 
strani/
minuto

Do 40 strani/
minuto

Do 30 strani/
minuto

Do 50 strani/
minuto

46 strani/
minuto, 
A4 (do 
45 strani/
minuto, 
letter)

Do 60 
strani/
minuto

Do 60 strani/
minuto

Vhodna 
kapaci-
teta22

Od 650 do 
4450 listov

Od 1140 do 
2180 listov

Od 1140 do 3140 listov Od 1140 do 
6140 listov

Od 1350 do 
4350 listov

Od 1140 do 
6140 listov

Od 2100 do 
4100 listov

Od 1140 do 
6140 listov

Od 1140 do 
6140 listov

Pripo-
ročeno 
število 
strani na 
mesec20

Do 40.000 
strani

Do 20.000 
strani

Do 30.000 
strani

Do 30.000 
strani

Do 50.000 
strani

Do 30.000 
strani

Do 50.000 
strani

Do 50.000 
strani

Do 50.000 
strani

Do 50.000 
strani
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LaserJet 
MFP M42625

LaserJet 
Managed 
MFP E72425

LaserJet 
Managed MFP 
E72530

LaserJet 
Managed 
MFP E72535

LaserJet 
Managed 
MFP E82540

LaserJet 
Managed 
MFP M725

LaserJet 
Managed 
MFP E82550

LaserJet 
Managed 
MFP M830

LaserJet 
Managed MFP 
E82560

Številka izdelka M42625dn: 
8AF52A

E72425dv: 
5CM70A

E72530dn: 
Z8Z08A ali 
X3A67A 
(motor), 
X3A63A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow 
E72530z: 
Z8Z09A ali 
X3A70A 
(motor), 
X3A62A 
(licencirana 
hitrost)

E72535dn: 
Z8Z10A ali 
X3A67A 
(motor), 
X3A66A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow 
E72535z: 
Z8Z11A ali 
X3A70A 
(motor), 
X3A65A 
(licencirana 
hitrost)

E82540du: 
5FM76A ali 
5CM58A 
(motor), 
5CM59A 
(licencirana 
hitrost)

M725dnm: 
L3U63A
M725zm: 
L3U64A

E82550du: 
5FM77A ali 
5CM58A 
(motor), 
5CM60A 
(licencirana 
hitrost)

Flow 
M830zm:
L3U65A

E82560du: 
5FM78A ali 
5CM58A 
(motor), 
5CM61A 
(licencirana 
hitrost); 
Flow E82560z: 
Z8Z23A ali 
X3A82A 
(motor), 
X3A74A 
(licencirana 
hitrost)

Nadzorna 
plošča

4-vrstični 
zaslon LCD, 
pomožna 
tipkovnica z 
10 tipkami, 
hiter nabor 4 
gumbov

10,9 cm 
(4,3-palčni) 
barvni zaslon 
na dotik

22,8-cm (9-palčni) funkcionalni 
zaslon na dotik z 20,3-cm 
(8-palčnim) barvnim grafičnim 
prikazovalnikom; modeli Flow: 
izvlečna tipkovnica

22,8-cm 
(9-palčni) 
funkcionalni 
zaslon na do-
tik z 20,3-cm 
(8-palčnim) 
barvnim 
grafičnim 
prikazovalni-
kom

20,3 cm 
(8-palčni) 
barvni zaslon 
na dotik

22,8-cm 
(9-palčni) 
funkcionalni 
zaslon na do-
tik z 20,3-cm 
(8-palčnim) 
barvnim 
grafičnim 
prikazovalni-
kom

20,3-cm 
(8-palčni) 
barvni zaslon 
na dotik; 
model Flow: 
izvlečna 
tipkovnica

22,8-cm 
(9-palčni) funk-
cionalni zaslon 
na dotik z 20,3-
cm (8-palčnim) 
barvnim 
grafičnim prika-
zovalnikom; 
model Flow: 
izvlečna 
tipkovnica

Hitrost tiskanja 
(A4 in letter)21

Do 25 strani/
minuto

Do 25 strani/
minuto

Do 30 strani/
minuto

Do 35 strani/
minuto

Do 40 strani/
minuto

Do 41 strani/
minuto, A4 
(40 strani/
minuto, 
Letter)

Do 50 strani/
minuto

Do 55 strani/
minuto

Do 60 strani/
minuto

Vhodna 
kapaciteta22

Od 250 do 
600 listov

Od 1140 do 
2180 listov

Od 1140 do 3140 listov Od 1140 do 
6140 listov

Od 600 do 
4600 listov

Od 1140 do 
6140 listov

4600 listov Od 1140 do 
6140 listov

Priporočeno 
število strani na 
mesec20

Do 5000 
strani

Do 40.000 
strani

Do 50.000 
strani

Do 50.000 
strani

Do 100.000 
strani

Do 40.000 
strani

Do 100.000 
strani

Do 100.000 
strani

Do 100.000 
strani

Vodeni črno-beli tiskalniki HP LaserJet A3
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Color LaserJet 
Managed E45028dn

Color LaserJet 
Managed MFP 
E47528f

Color LaserJet 
Managed E55040

Color LaserJet 
Managed MFP 
E57540

Color LaserJet 
Managed E65150

Color LaserJet 
Managed E65160

Color LaserJet 
Managed MFP 
E67660

Številka izdelka E45028dn: 3QA35A E47528f:3QA75A E55040dn: 3GX99A 
E55040dw: 
3GX98A

E57540dn: 3GY25A
Flow E57540c: 
3GY26A

E65150dn: 3GY03A E65160dn: 3GY04A Flow E67660z: 
3GY32A

Nadzorna plošča 6,9-cm (2,7-palčni) 
barvni grafični 
prikazovalnik

10,9 cm (4,3-palčni) 
barvni zaslon na 
dotik

10,9 cm (4,3-palčni) 
barvni zaslon na 
dotik

20,3-cm (8-palčni) 
barvni zaslon na 
dotik; model Flow: 
izvlečna tipkovnica

10,9-cm 
(4,3-palčni)  
barvni zaslon na 
dotik z ikonami

10,9-cm 
(4,3-palčni)  
barvni zaslon na 
dotik z ikonami

20,3 cm (8-palčni) 
barvni zaslon na 
dotik

Hitrost tiskanja  
(A4/letter)21

Do 27/29 strani/minuto Do 38/40 strani/minuto Do 47/50 strani/
minuto

Do 56/60 strani/
minuto

Do 56/60 strani/
minuto

Vhodna kapaciteta22 Od 300 do 850 listov Od 650 do 2300 listov Do 3200 listov Do 3200 listov Do 3200 listov

Priporočeno število 
strani na mesec20

Do 7500 strani Do 15.000 strani Do 24.000 strani Do 30.000 strani Do 30.000 strani

HP Color LaserJet A4 Managed

Vodeni črno-beli tiskalniki HP LaserJet A4

LaserJet Managed 
E40040dn

LaserJet Managed 
MFP E42540f

LaserJet Managed 
E50145

LaserJet Managed 
MFP E52645

LaserJet Managed 
E60155

LaserJet Managed 
E60165

LaserJet Managed 
MFP E62655

LaserJet Managed 
MFP E62665

Številka izdelka E40040dn: 
3PZ35A

E42540f: 3PZ75A E50145dn: 
1PU51A

E52645dn: 
1PS54A
Flow E52645c: 
1PS55A

E60155dn: 
3GY09A

E60165dn: 
3GY10A

E62655dn: 
3GY14A

E62665hs:  
3GY15A
Flow E62665h: 
3GY16A
Flow E62665z: 
3GY17A

Nadzorna plošča 6,9-cm 
(2,7-palčni) 
barvni grafični 
prikazovalnik

10,9 cm 
(4,3-palčni) 
barvni zaslon na 
dotik

10,9 cm 
(4,3-palčni) 
barvni zaslon na 
dotik

20,3-cm 
(8-palčni) 
barvni zaslon 
na dotik;  model 
Flow: izvlečna 
tipkovnica

10,9 cm (4,3-palčni) barvni zaslon 
na dotik

20,3 cm (8-palčni) barvni zaslon na 
dotik; 
modeli Flow: izvlečna tipkovnica

Hitrost tiskanja 
(A4/letter)21

Do 40/42 strani/minuto (visoka hitrost 
HP)

Do 50/52 strani/minuto (visoka hitrost 
HP)

Do 52/55 strani/
minuto

Do 61/65 strani/
minuto

Do 52/55 strani/
minuto

Do 61/65 strani/
minuto

Vhodna 
kapaciteta22

Od 350 do 900 listov Od 650 do 2300 listov  Do 4400 listov Do 3750 listov

Priporočeno 
število strani na 
mesec20

Do 7500 strani Do 15.000 strani Do 30.000 strani Do 40.000 strani 40.000 strani
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Dodatni pripomočki za vnos in končno obdelavo za LaserJet A3

Naprave Združljivi pripomočki

LaserJet MFP M42625dn Vnos: 250-listni podajalnik dokumentov (X0R64A)27

Izhod: ni na voljo

LaserJet Managed MFP E72425dv Vnos: podajalnik za 2 x 520 listov (Y1F97A), omara (Y1G17A)
Izhod: notranji zaključevalec (Y1G00A),24 notranji zaključevalec z 2/3 luknjačem (Y1G02A), notranji zaključevalec s 
sponkami (Y1G13A), ločevalnik opravil (Y1G15A), grelec pladnja (Y1G22A), drugi izhod (Y1G23A)

Color LaserJet Managed E75245dn, E85055dn Vnos: podajalnik za 550 listov (T3V27A), stojalo (T3V28A), podajalnik za 2 x 550 listov in stojalo (T3V29A), vhod z 
visoko zmogljivostjo 2700 listov in stojalo (T3V30A)
Izhod: ni na voljo

Color LaserJet Managed MFP E77422dv, E78228dn Vnos: omara in stojalo (Y1G17A), podajalnik z dvema kasetama in stojalo (Y1F97A)
Izhod: notranji zaključevalec (Y1G00A),24 notranji zaključevalec z 2/3 luknjačem (Y1G02A), ogrevalnik pladnja 
(Y1G22A), notranji zaključevalec s sponkami (Y1G13A), ločevalnik opravil (Y1G15A), drugi izhod (Y1G23A)

LaserJet Managed MFP E72530, MFP E72535; Color 
LaserJet Managed MFP E78325, MFP E78330

Vnos: podajalnik za 2 x 520 listov (Y1F97A), omarica (Y1G17A), zmogljiv vnos za 2000 listov (Y1F99A)
Izhod: notranji zaključevalec (Y1G00A),24 notranji zaključevalec z 2/3 luknjačem (Y1G02A), notranji zaključevalec z 
2/4 luknjačem (Y1G03A), notranji zaključevalec z luknjačem v švedskem slogu (Y1G04A), zaključevalec spenjalnika/
zlagalnika (Y1G18A),25,26 zaključevalec knjižic (Y1G07A),25,26 2/3 luknjač (Y1G10A), 2/4 luknjač (Y1G11A), luknjač v 
švedskem slogu (Y1G12A), ločevalnik opravil (Y1G15A), grelec pladnja (Y1G22A), drugi izhod (Y1G23A), ločevalnik 
(Y1G24A)

LaserJet Managed MFP E82540du, MFP E82550du, MFP 
E82560, MFP E82560du; Color LaserJet Managed MFP 
E87640, MFP E87640du, MFP E87650, MFP E87650du, MFP 
E87660, MFP E87660du

Vnos: podajalnik za 2 x 520 listov (Y1F98A), omara (Y1G16A), vhod z visoko zmogljivostjo 2000 listov (Y1G21A), vhod 
z visoko zmogljivostjo 3000 listov (Y1G20A) 
Izhod: notranji zaključevalec (Y1G00A), notranji zaključevalec z 2/3 luknjačem (Y1G02A), notranji zaključevalec z 
2/4 luknjačem (Y1G03A), notranji zaključevalec z luknjačem v švedskem slogu (Y1G04A), zaključevalec spenjalnika/
zlagalnika (Y1G18A), zaključevalec knjižic (Y1G07A), 2/3 luknjač (Y1G10A), 2/4 luknjač (Y1G11A), luknjač v švedskem 
slogu (Y1G12A), ločevalnik opravil (Y1G01A), grelec pladnja (Y1G22A)

LaserJet Managed MFP M725 Vnos: podajalnik za 500 listov (CF239A), podajalnik za 1 x 500 listov, omarica in stojalo (CF243A), podajalnik za 3 x 
500 listov in stojalo (CF242A), HCI za 3500 listov in stojalo (CF245A) 
Izhod: ni na voljo

Color LaserJet Managed MFP M775 Vnos: podajalnik za 500 listov (CE860A), podajalnik za 1 x 500 listov z omarico (CE792A), podajalnik za 3 x 500 listov 
in stojalo (CE725A), HCI za 3500 listov in stojalo (CF305A) 
Izhod: ni na voljo

Color LaserJet Managed MFP M880 Vnos: podajalnik za 3 x 500 listov in stojalo (C1N63A), HCI za 3500 listov in stojalo (C1N64A)
Izhod: izdelovalec/zaključevalec knjižnic z 2/3 luknjačem (A2W84A), spenjalnik/zlagalnik (A2W80A), spenjalnik/
zlagalnik z 2/4 luknjačem (A2W82A), izdelovalec/zaključevalec knjižic (A2W83A), izdelovalec/zaključevalec knjižnic z 
2/4 luknjačem (CZ999A)

Naprave Združljivi pripomočki

LaserJet Managed E50145
LaserJet Managed MFP E52645

Vnos: podajalnik za 550 listov ( F2A72A), stojalo in omarica za tiskalnik (F2A73A) 
Izhod: ni na voljo

Color LaserJet Managed E55040
Color LaserJet Managed MFP E57540

Vnos: podajalnik za 550 listov (B5L34A), stojalo in omarica za tiskalnik (B5L51A)
Izhod: ni na voljo

LaserJet Managed E60155dn
LaserJet Managed E60165dn

Vnos: podajalnik za 550 listov papirja (L0H17A), podajalnik za 2100 listov papirja (L0H18A), podajalnik ovojnic 
(L0H21A), stojalo tiskalnika (L0H19A) 
Izhod: spenjalnik/zlagalnik/poštni predal (L0H20A)

Color LaserJet E65150dn 
Color LaserJet E65160dn 
Color LaserJet Managed Flow MFP E67660z 

Vnos: podajalnik za 1 x 550 listov (P1B09A), podajalnik za 1 x 550 listov s stojalom in omarico (P1B10A), podajalnik 
za 3 x 550 listov in stojalo (P1B11A), podajalnik HCI za 1 x 550 in 2000 listov ter stojalo (P1B12A)
Izhod: ni na voljo

LaserJet Managed MFP E62655dn  
LaserJet Managed MFP E62665

Vnos: podajalnik za 550 listov (J8J89A), podajalnik za 1 x 550 listov s stojalom in omarico (J8J91A), podajalnik za 3 
x 550 listov in stojalo (J8J93A), podajalnik HCI za 1 x 550 listov in 2000 listov ter stojalo (J8J92A), podajalnik ovojnic 
(J8J90A)  
Izhod: ni na voljo

LaserJet Managed E40040dn 
LaserJet Managed MFP E42540f

Vnos: pladenj podajalnika za 550 listov (D9P29A)
Izhod: ni na voljo

Color LaserJet Managed E45028dn 
Color LaserJet Managed MFP E47528f

Vnos: pladenj podajalnika za 550 listov (CF404A)
Izhod: ni na voljo

Dodatni pripomočki za vnos in končno obdelavo za LaserJet A4



HP-jeve finančne storitve
HP-jeve finančne storitve (HPFS) vam lahko pomagajo zagotoviti celovito izkušnjo 
tiskanja LaserJet za vaše stranke in pospešiti njihov prehod na novo HP-jevo 
tehnologijo, pri tem pa jim pomagajo ohranjati finančna sredstva za druge 
prednostne naloge. HPFS kot HP-jev prednostni partner za financiranje zagotavlja 
prilagodljive finančne rešitve, ki ustrezajo edinstvenim poslovnim potrebam strank.28

1. V primerjavi s prejšnjimi generacijami laserskih tiskalnikov.  2. Izjava o manj potrebnih servisnih delih temelji na analizi BLI za vodilne večnamenske naprave A3 svojega razreda za avgust 2016; za 
izračune so uporabljeni javno razpoložljivi in/ali objavljeni izkoristki proizvajalcev za potrošne dele z dolgo življenjsko dobo in predvidevajo 600.000 natisnjenih strani (z uporabo razmerja 60 % črno-
belo/40 % barvno); tržni delež je v skladu s poročilom IDC za drugo četrtletje 2016.  3. Povprečno navedeno število natisnjenih strani temelji na standardu ISO/IEC 19798 in neprekinjenem tiskanju. 
Dejansko število natisnjenih strani se bistveno razlikujejo glede na natisnjene slike in druge dejavnike. Za podrobnosti obiščite spletno mesto hp.com/go/toneryield. 4. Paketi Flow MFP niso na voljo za 
vse modele. Dodatne informacije najdete od 20. do 22. strani.  5. Hitrosti skeniranja so izmerjene v samodejnem podajalniku dokumentov. Dejanske hitrosti obdelave so lahko drugačne in so odvisne 
od ločljivosti skeniranja, omrežnih pogojev, zmogljivosti računalnika in uporabne programske opreme.  6. Za najboljše delovanje naprave HP priporoča, da je število skeniranih strani na mesec v okviru 
navedenega obsega, določenega na podlagi dejavnikov, kot sta obdobje, po katerem je treba zamenjati potrošni material, in življenjska doba naprave v podaljšanem garancijskem obdobju.  7. Potrebna je 
internetna povezava s tiskalnikom. Storitve lahko zahtevajo registracijo. Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države, jezika in pogodb. Za podrobnosti obiščite spletno mesto hpconnected.com.   
8. HP-jeve najnaprednejše vdelane varnostne funkcije so na voljo v napravah HP Managed in HP Enterprise z vdelano programsko opremo HP FutureSmart različice 4.5 ali novejše. Izjava temelji na 
HP-jevem pregledu objavljenih funkcij HP-jevih tiskalnikov za leto 2019. HP zagotavlja kombinacijo varnostnih funkcij za samodejno zaznavanje, zaustavljanje in obnavljanje po napadih z vnovičnim 
zagonom s samodejnim odpravljanjem napak, ki je v skladu s smernicami NIST SP 800-193 za odpornost računalniških naprav. Za seznam združljivih izdelkov obiščite spletno mesto hp.com/go/
PrintersThatProtect. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto hp.com/go/printersecurityclaims.  9. Pet milijard zapisov: poročilo 2018 Year End Data Breach QuickView Report, Risk Based Security 
Cyber Risk Analytics, https://pages.riskbasedsecurity.com/2018-ye-breach-quickview-report, februar 2019. 10. Študija Quocirca Global Print Security, Louella Fernandes, januar 2019. 11. Program HP 
JetAdvantage Security Manager je treba kupiti ločeno. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto hp.com/go/securitymanager. 12. Nekatere funkcije, ki bodo omogočene s prihodnjo nadgradnjo 
vdelane programske opreme HP FutureSmart, morda ne bodo na voljo v starejših napravah, če na primer fizične značilnosti izdelka omejujejo delovanje nove funkcije.  13. Programsko opremo HP 
Web Jetadmin lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta hp.com/go/wja.  14. Funkcija HP JetAdvantage Secure Print deluje z večino tiskalnikov in večnamenskih naprav, povezanih v omrežje. Za 
preverjanje pristnosti v napravi potrebujete vdelano programsko opremo HP FutureSmart različice 4.8 ali novejše. Podprti bralniki kartic vključujejo X3D03A (HP USB Universal Card Reader) in Y7C05A 
(HP HIP2 Keystroke Reader). Potrebna je internetna povezava. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto hp.com/go/jetadvantagesecureprint.  15. Zmožnosti nadzora nad dostopom do barv so 
odvisne od naprave.  16. Gonilnik HP Universal Print Driver lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta hp.com/go/upd.  17. Morda boste potrebovali naročnino ali pripomoček. Za dodatne informacije 
obiščite spletno mesto hp.com/go/roam. Nekatere naprave za omogočenje funkcije HP Roam for Business zahtevajo nadgradnjo vdelane programske opreme in dodaten pripomoček za dodajanje 
zmožnosti signaliziranja Bluetooth Low Energy (BLE). Stranka lahko kupi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/brezžični pripomoček ali RadBeacon USB.  18. Vse večnamenske naprave morda ne bodo združljive 
z aplikacijami Workpath. Vse aplikacije morda ne bodo na voljo na vseh lokacijah. Za dodatne informacije o aplikacijah HP Workpath obiščite spletno mesto http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.
aspx/4aa7-3703eew.pdf. Za seznam združljivih izdelkov obiščite spletno mesto http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-3587eew.pdf.  19. Potrebna je internetna povezava s tiskalnikom. 
Storitve lahko zahtevajo registracijo. Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države, jezika in pogodb. Za podrobnosti obiščite spletno mesto hpconnected.com.  20. Priporočeno število strani na mesec: 
za najboljše delovanje naprave HP priporoča, da je število natisnjenih strani na mesec v okviru navedenega obsega, določenega na podlagi dejavnikov, kot sta obdobje, po katerem je treba zamenjati 
potrošni material, in življenjska doba naprave po podaljšani garancijski dobi.  21. Hitrost tiskanja je izmerjena na podlagi pisarniške zbirke in preizkusov funkcij ISO/IEC 24734 in ne vključuje prvega nabora 
preizkusnih dokumentov. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto hp.com/go/printerclaims. Natančna hitrost je odvisna od konfiguracije sistema, aplikacije programske opreme, gonilnika, 
kompleksnosti dokumenta ter velikosti, usmerjenosti in vrste nosilca. Funkcija »Visoka hitrost HP« lahko za omogočenje zahteva nadgradnjo vdelane programske opreme.  22. Za največjo kapaciteto 
vnosa boste morda morali kupiti dodaten pripomoček za vnos.  23. Na voljo samo pri napravah E80000 series.  24. Če kupite notranji zaključevalec (Y1G00A) za tiskalnike LaserJet Managed MFP 
E72425dv, MFP E72530, MFP E72535 ali Color LaserJet Managed E78228dn, E78325, E78330, morate kupiti tudi drugi izhod (Y1G23A).  25. Če kupite zaključevalec knjižic (Y1G07A) ali zaključevalec 
spenjalnika/zlagalnika (Y1G18A) za napravo LaserJet Managed MFP E72530 ali MFP E72535, morate kupiti tudi drugi izhod (Y1G23A) in ločevalnik (Y1G24A).  26. Če kupite zaključevalec knjižic (Y1G07A) 
ali zaključevalec spenjalnika/zlagalnika (Y1G18A) za napravo Color LaserJet Managed MFP E78325 ali MFP E78330, morate kupiti tudi drugi izhod (Y1G23A).  27. Dodatni pladenj za 250 listov papirja 
morate kupiti ločeno.  28. Možnosti financiranja in ponudbe storitev, ki jih podjetje Hewlett-Packard Financial Services Company ter njegova odvisna in pridružena podjetja (skupno HPFSC) omogočajo 
v nekaterih državah, so predmet preverjanja zmožnosti odplačevanja posojila in izpolnjevanja standardnih zahtev dokumentacije HPFSC. Plačilni zneski in pogoji so odvisni od plačilne sposobnosti 
posamezne stranke, vrste ponudbe, storitve in/ali vrste opreme ter izbirnih dodatkov. Vse stranke morda ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev. Vse storitve ali ponudbe niso na voljo v vseh državah.  
V veljavi so lahko dodatne omejitve.

© Copyright 2016–2020 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so navedena v 
izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ne odgovarja za tehnične ali uredniške napake 
oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Microsoft in SharePoint sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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