
Fişa de date

HP LaserJet Enterprise M605
series

Profitaţi de calitatea remarcabilă şi de viteza impresionantă

Acceleraţi rezultatele afacerii, cu o calitate remarcabilă a imprimării. Faceţi faţă lucrărilor mari şi înzestraţi-vă
echipa pentru succes, oriunde vă poartă afacerile.1 Gestionaţi şi extindeţi simplu această imprimantă extrem
de rapidă, versatilă şi contribuiţi la reducerea impactului asupra mediului.

Ecranul tactil color şi funcţionalitatea NFC/Wifi Direct sunt
standard numai la M605x.

Numai M605dn şi M605x au imprimare faţă-verso.

Obţineţi un nou nivel al productivităţii.
● Echipaţi utilizatorii pentru a gestiona rapid activităţile, cu ecranul tactil color intuitiv, de
10,9 cm (4,3") şi imprimarea cu cod PIN.

● Îndepliniţi cerinţele de mare volum, cu imprimarea automată faţă-verso şi cu tăvile
versatile de hârtie – până la 3.600 de coli.2

● Creşteţi eficienţa. Adăugaţi accesorii de manevrare a hârtiei pentru a presorta lucrările, a
imprima pe diferite suporturi etc.3

● Imprimaţi mult timp, fără întreruperi, utilizând cartuşele LaserJet originale de capacitate
extinsă HP.4

Îndepliniţi cerinţele de afaceri la birou şi în afara acestuia.
● Utilizaţi imprimarea Wireless Direct la birou – de la dispozitive mobile – fără a accesa
reţeaua.5

● Imprimaţi doar atingând dispozitivul mobil echipat cu NFC de această imprimantă – nu
este nevoie de reţea.6

● Imprimaţi simplu de la o varietate de smartphone-uri şi tablete – în general, fără
configurare sau aplicaţii necesare.1

● Extindeţi-vă sfera de imprimare. Partajează simplu resursele de imprimare într-o reţea
cu conectivitate Ethernet.

Bucuraţi-vă de funcţiile avansate şi de gestionarea simplă.
● Extindeţi simplu imprimanta – pe măsură ce soluţiile avansează şi echipa are nevoie să
se dezvolte – cu caracteristici la cerere, actualizabile.

● Protejaţi datele sensibile – în repaus sau în tranzit – cu o varietate de soluţii de securitate
încorporate şi opţionale.8

● Controlaţi uşor mediul de imprimare, de la o singură locaţie centrală, cu HP Web
Jetadmin.9

● Depanaţi rapid problemele utilizând serviciile de ajutor din cloud, care sunt relevante şi
actualizate.10

Creşteţi eficienţa şi economiile prin consumul redus de energie.
● Economisiţi energia. Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off porneşte imprimanta când aveţi
nevoie de ea şi o opreşte când aţi terminat de imprimat11.

● Conservaţi resursele. Această imprimantă eficientă consumă mai puţină energie decât
orice dispozitiv din clasa sa.12

● Reduceţi impactul. Contaţi pe reciclarea simplă şi gratuită a cartuşelor prin programul HP
Planet Partners.13



Prezentarea produsului

HP LaserJet Enterprise M605x deţine:

1. Ecran tactil color intuitiv, de 10,9 cm (4,3"), rabatabil, pentru vizualizare
mai bună

2. Sertar de ieşire de 500 coli
3. Capac superior (acces la cartuşul de toner)
4. Tava 1 de intrare, de 100 coli
5. Tava 2 de intrare de 500 coli
6. Tava 3 de intrare, de 500 coli
7. Spaţiu integrare soluţii hardware (HIP)
8. Port USB uşor accesibil
9. Buton pornire/oprire poziționat convenabil în faţă

10. Capac accesoriu ieşire
11. Memorie standard de 512 MB (upgradabilă până la 1,5 GB) şi un procesor

de 1,2 GHz
12. Port de acces pentru încuietoare opţională stil Kensington
13. Port de reţea Ethernet (RJ-45) pentru reţea locală (LAN)
14. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
15. Port USB 2.0 de mare viteză pentru conectare dispozitive externe USB
16. Conexiune alimentare
17. Imprimare automată faţă-verso încorporată

Scurtă descriere a seriilor

Model HP LaserJet Enterprise M605n HP LaserJet Enterprise M605dn HP LaserJet Enterprise M605x

număr produs E6B69A E6B70A E6B71A

Viteza de imprimare în ppm, A4 55 55 55

Panou de control LCD cu 4 linii, cu taste LCD cu 4 linii, cu taste Ecran tactil color de 10,9 cm (4,3 inchi)

Tavămultifuncţională pentru 100 coli
şi tava 2 pentru 500 coli

Da Da Da

Tava 3 de 500 coli Opţional Opţional Da

Până la trei tăvi de intrare de 1 x 500
coli şi o tavă de intrare demare
capacitate de 1.500 coli

Opţional (până la maximum 6 tăvi în total) Opţional (până la maximum 6 tăvi în total) Opţional (până la maximum 6 tăvi în total)

„Atinge şi imprimă” şi imprimare
mobilă directă wireless

Opţional Opţional Da

Hard disc HP Secure de înaltă
performanţă

Opţional Opţional Opţional

Duplex automat Opţional Da Da

Suport pentru cartuş de toner demare
capacitate

Da Da Da

Certificat ENERGY STAR şi Blue Angel Indisponibil Da Da



Accesorii, consumabile şi asistenţă

Consumabile CF281A Cartuş de toner LaserJet original HP 81A Negru 10.500 pagini

CF281X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 81X Negru 25.000 pagini

F2G77A Kit de întreţinere HP LaserJet, 220 V 225.000 de pagini

accesorii B5L29A Hard disc HP Secure de înaltă performanţă

F2G68A Alimentator tavă de intrare pentru 500 de coli pentru HP LaserJet

F2G69A Duplexor automat pentru imprimare pe ambele feţe pentru HP LaserJet

F2G70A Suport imprimantă HP LaserJet

F2G72A Capsator/stivuitor de 500 coli pentru HP LaserJet

F2G73A Tavă de intrare pentru 1500 de coli pentru HP LaserJet

F2G74A Alimentator de 75 plicuri pentru HP LaserJet

F2G75A Accesoriu casetă suporturi particularizate HP LaserJet

F2G81A Cutie poştală cu 5 sertare/500 coli HP LaserJet

F5S62A Accesoriu HP Trusted Platform Module

G6W84A DIMM DDR3 HP de 1 GB, 90 pini

Conectivitate B5L28A Porturi USB interne HP

service şi asistenţă U8CR0E - asistenţă hardware HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M605
U8CR1E - asistenţă hardware HP, 3 ani, 4 ore 9x5 cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M605
U8CR5E - asistenţă hardware HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M605
U8CR6E - asistenţă hardware HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M605
U8CT2PE - asistenţă HP, 1 an, post-garanţie, 4 ore 9x5 cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M605
U8CT5PE - asistenţă HP, 1 an, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M605
U8CT6PE - asistenţă hardware HP, 2 ani, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M605

Specificaţii tehnice

Model HP LaserJet Enterprise M605n HP LaserJet Enterprise M605dn HP LaserJet Enterprise M605x

număr produs E6B69A E6B70A E6B71A

Viteză de imprimare5 Până la 55 ppm Negru (A4); Până la 36 ipm duplex (A4)

Timpul de ieşire al primei pagini6 În numai 7 s alb-negru (A4, pregătit)

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi negru, HP FastRes 1200 (optim)

Tehnologie de imprimare Laser

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm

Limbaje de imprimare HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v1.7)

Ciclu lunar de funcţionare7, 8 Până la 225.000 de pagini (A4),
Volum de pagini lunar recomandat: 5.000-16.000

Fonturi şi seturi de fonturi 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode
(Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluţii de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terţi;
fonturile HP LaserJet şi emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Viteză procesor 1,2 GHz

Ecran afişaj LCD color cu 4 linii, 3 LED-uri (Pregătit, Date, Atenţie), butoane (Informaţii, Stop/Anulare, Revenire, Reşedinţă, Folder, Eliminare), tastatură numerică 10 taste

Conectivitate Standard: Porturi USB 2.0 de mare viteză (gazdă/dispozitiv); port de reţea încorporat Gigabit Ethernet 10/100/1000T; spaţiu integrare soluţii hardware (HIP)

Pregătit pentru folosire în reţea Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)

Memorie Standard: 512 MB; maxim: 1,5 GB

unitate de disc fix Unitate stocare nevolatilă 4 GB, criptare firmware (AES 128 sau AES 256) a datelor clientului/lucrării; Ştergere criptografică sigură – datele lucrărilor, ştergere
sigură – disc; opţional, unitate de disc sigură HP de înaltă performanţă, 500 GB

tipuri suport Hârtie (bond, color, cu antet, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, uşoară), plicuri, etichete, carton, folii transparente, etichete de raft, definite de
utilizator

Dimensiune hârtie Mărimi particularizate: Tavă multifuncţională 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2, tavă opţională de intrare de 500 coli: 148 x 210 – 216 x 356 mm; casetă
opţională suporturi particularizate: 102 x 148 – 170 x 282 mm
Mărimi acceptate: Tavă multifuncţională 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), carte poştală D (JIS), RA4, 10 x 15 cm, plic (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); tava 2, tavă
opţională de intrare de 500 coli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); tavă de intrare opţională de mare capacitate de 1.500 coli: A4

Manipulare hârtie10 Intrare standard: Tavă 1 multifuncţională de
100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli

Intrare standard: Tavă 1 multifuncţională de
100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli,
duplexor automat pentru imprimare faţă-verso

Intrare standard: Tavă 1 multifuncţională de
100 de coli, tavă 2 de intrare de 500 de coli,
tavă 3 de intrare de 500 de coli, duplexor
automat pentru imprimare faţă-verso

Ieşire standard: Sertar de ieşire de 500 de coli, sertar de ieşire posterior de 100 de coli
Opţional/intrare: Tavă opţională de intrare de 500 coli, casetă opţională suporturi particularizate (numai pentru poziţia tăvii 2), tavă de intrare opţională de mare
capacitate, 1.500 coli (adăugaţi până la 4 tăvi suplimentare pentru o capacitate de intrare de până la 3.600 coli), duplexor automat opţional pentru imprimare
faţă-verso, alimentator de plicuri opţional, 75 coli

Capacitate de intrare tava 1: Coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10
tava 2: Coli: 500
tava 3: Coli: 500 (tava 3+ opţională); coli: 1.500 (tavă de intrare de mare capacitate, opţională)
maxim: Până la 3.600

Capacitate de ieşire Standard: Până la 600 de coli (500 în sertar, faţa în jos, 100 în uşa din spate, faţa în sus)
maxim: Până la 1.100 de coli (uşă spate, faţa în sus: până la 100 de coli / sertar de ieşire superior: până la 500 de coli / cutie poştală cu 5 sertare (opţională),
stivuitor opţional, capsator-stivuitor opţional: până la 500 coli)



Model HP LaserJet Enterprise M605n HP LaserJet Enterprise M605dn HP LaserJet Enterprise M605x

număr produs E6B69A E6B70A E6B71A

Greutate hârtie Tavă multifuncţională 1: 60–200 g/m²; tava 2, tavă opţională de intrare de 500 coli, casetă opţională suporturi particularizate, tavă opţională de intrare de mare
capacitate de 1.500 coli: 60–120 g/m²; alimentator de plicuri opţional: 75–105 g/m²; duplexor opţional: 60–120 g/m²

Conectivitate standard Porturi USB 2.0 de mare viteză (gazdă/dispozitiv); port de reţea încorporat Gigabit Ethernet 10/100/1000T; spaţiu integrare soluţii hardware (HIP)

Cartuşe de rezervă3 Cartuş de toner LaserJet original HP 81A Negru (~10.500 pagini) CF281A, cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 81X Negru (~25.000 pagini)
CF281X

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,
iPrint

Sisteme de operare compatibile11 Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows 10 toate ediţiile (32/64 biţi) (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate
ediţiile (32/64 biţi) (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile (32/64 biţi), Windows Vista toate ediţiile (32 biţi) (Home Basic, Premium,
Professional etc.); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la HP.com): Windows 10 toate ediţiile (32/64 biţi) (cu excepţia
SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile (32/64 biţi) (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile (32/64 biţi), Windows Vista toate
ediţiile (32/64 biţi) (Home Basic, Premium, Professional etc.); SO Mac (drivere de imprimare HP disponibile de la HP.com şi Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8
Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO mobile (drivere în SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP în SO): SUSE Linux (12.2,
12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian
(6.0.x, 7.x); alte SO: UNIX

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 10 toate ediţiile pe 32 de biţi şi 64 de biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile pe 32 de biţi şi 64 de biţi (cu excepţia
SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile pe 32 de biţi şi 64 de biţi, Windows Vista toate ediţiile pe 32 de biţi (Home Basic, Premium, Professional etc.);
sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la HP.com): Windows 10 toate ediţiile pe 32 de biţi şi 64 de biţi (cu excepţia SO RT
pentru tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile pe 32 de biţi şi 64 de biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile pe 32 de biţi şi 64 de biţi,
Windows Vista toate ediţiile 32 de biţi şi 64 de biţi (Home Basic, Premium, Professional etc.); SO mobile (drivere în SO): Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux
(HPLIP în SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04,
13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); alte SO: UNIX; unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet; conexiune USB dedicată, conexiune de reţea sau
conexiune wireless; 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk; hardware compatibil SO (pentru cerinţe de hardware pentru SO, vizitaţi http://www.microsoft.com)
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; hardware compatibil SO
(pentru cerinţe de hardware pentru SO, vizitaţi http://www.apple.com)

Software inclus SO Windows: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, experienţă dispozitiv HP (DXP), actualizare HP, asistenţă înregistrare
produs, asistenţă servicii Web HP (HP Connected), manuale online pentru utilizatori; SO Mac: ecran de întâmpinare (direcţionează utilizatorii către HP.com sau
sursa de aplicaţii a SO pentru software LaserJet), configurare Scanare în folder şi către e-mail

Gestiunea securităţii Gestionarea identităţii: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluţii opţionale de autentificare avansată de la HP şi de la
terţi (de exemplu, cititoare de ecusoane); reţea: IPsec/firewall cu certificat, cheie pre-partajată şi autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configuraţie IPsec
WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare unitate de stocare, PDF şi e-mail
criptate (utilizează biblioteci criptografice validate FIPS 140 de la Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietoare
de securitate, dezactivare port USB, spaţiu integrare soluţii hardware de securitate; gestionare securitate: compatibil cu HP Imaging and Printing Security Center

Gestiunea imprimantei Kit de resurse administrator imprimantă (utilitar de configurare, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată); software HP Web JetAdmin;
software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 425 x 451 x 399 mm
maxim: 425 x 840 x 574 mm

Minim: 425 x 537 x 399 mm
maxim: 425 x 840 x 574 mm

Minim: 425 x 537 x 521 mm
maxim: 425 x 840 x 695 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 589 x 499 x 547 mm 589 x 499 x 627 mm 589 x 499 x 750 mm

Greutate imprimantă1 22,6 kg 25,9 kg 32,5 kg

Greutate pachet 25,5 kg 29,3 kg 38,4 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: 15 – 32 ºC, Umiditate: 10 - 80% RH

Stocare Temperatură: De la -30 la 60ºC, Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică4 Emisii de putere acustică: 7,1 B(A); Emisii de presiune acustică: 56 dB (A)

putere2 cerinţe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
consum: 840 waţi (imprimare), 3,7 waţi (repaus), <0,1 waţi (oprire manuală), 0,7 waţi (oprire automată/activare prin LAN), <0,1 waţi (oprire automată/pornire
manuală)
tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

certificări CECP Certificat Energy Star®; Blue Angel; CECP;
EPEAT® Silver

Certificat Energy Star®; Blue Angel; CECP;
EPEAT® Silver

Ce se găseşte în cutie Imprimantă HP LaserJet Enterprise M605n;
cartuş de toner LaserJet original HP 81A Negru
preinstalat (~10.500 pagini); ghid de instalare;
pliant de asistenţă; documentaţie şi software
pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de
alimentare

Imprimantă HP LaserJet Enterprise M605dn;
cartuş de toner LaserJet original HP 81A Negru
preinstalat (~10.500 pagini); unitate duplex HP
preinstalată; ghid de instalare; pliant de
asistenţă; documentaţie şi software pentru
imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare

Imprimantă HP LaserJet Enterprise M605x;
cartuş de toner LaserJet original HP 81A Negru
preinstalat (~10.500 pagini); unitate duplex HP
preinstalată; ghid de instalare; pliant de
asistenţă; documentaţie şi software pentru
imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare

Garanţie Garanţie de un an, la sediu



Note de subsol
1Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea sau să aibă o conexiune wireless directă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa faţă de punctul de
acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau
software suplimentare şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultaţi furnizorul de servicii
privind acoperirea şi disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opţional.; 2Capacitatea de
intrare de 3.600 de coli necesită achiziţionarea accesoriilor suplimentare.; 3Accesoriile opţionale de manevrare a hârtiei trebuie achiziţionate separat.; 4Cartuşul LaserJet original de capacitate extinsă HP opţional trebuie
achiziţionat separat.; 5Imprimarea Wireless Direct este standard numai la HP LaserJet Enterprise M605x. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua Wi-Fi a unei imprimante
multifuncţionale MFP sau a unei imprimante cu capabilitate Wireless Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi necesară şi o aplicaţie sau un driver. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de
distanţa de la punctul de acces din MFP sau din imprimantă. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Funcţionalitatea „Atinge şi imprimă” este standard numai la HP LaserJet Enterprise
M605x. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea prin NFC. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 8Anumite soluţii necesită descărcare sau achiziţionare suplimentară. Aflaţi
mai multe la http://www.hp.com/go/printingsolutions. Unitatea de hard disk (HDD) criptată necesită o achiziţionare separată.; 9Plug-inul de dispozitiv universal este oferit cu HP Web Jetadmin 10.3 SR4 şi cu versiunile
superioare. HP Web Jetadmin este gratuit şi este disponibil pentru descărcare la http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 10Ajutorul online trebuie activat pe imprimantă sau pe MFP. Dispozitivul mobil trebuie să aibă o
conexiune de Internet pentru a accesa serviciile online.; 11Capabilităţile tehnologiei HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă şi de setări.; 12Pe baza testării HP utilizând metoda consumului tipic de energie (TEC) din
cadrul programului ENERGY STAR® sau datelor raportate în energystar.gov comparativ cu imprimantele laser alb-negru concurente cu o singură funcţie, cu viteze de imprimare între 56 şi 70 de pagini pe minut (ppm),
începând cu noiembrie 2014. Rezultatele reale pot varia.; 13Disponibilitatea programului variază. Serviciile de returnare şi reciclare a cartuşelor originale HP sunt disponibile în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii
din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud, prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.

Denegări privind specificaţiile tehnice
1Cu cartuşe; 2Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare. Astfel de modificări duc la deteriorarea imprimantei şi la anularea garanţiei produsului.;
3Valoare a capacităţii declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Capacităţile reale variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 4Valorile acustice se pot modifica. Pentru informaţii actualizate, vizitaţi http://www.hp.com/support. Configuraţie testată: M604dn, imprimare pe o singură faţă, hârtie A4 la o
medie de 50 ppm.; 5Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. 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.; 6Valori 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.; 7Ciclul de funcţionare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare
oferă o comparaţie a capacităţii de producţie în relaţie cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet şi permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor şi echipamentelor MFP pentru a satisface cerinţele
persoanelor sau grupurilor conectate.; 8HP recomandă ca numărul de pagini imprimate pe lună să se încadreze în domeniul specificat pentru performanţa optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele
de înlocuire a consumabilelor şi durata de viaţă a dispozitivului într-o perioadă de garanţie extinsă.; 10Accesoriile de manevrare a hârtiei sunt oferite separat şi cu un cost suplimentar. Pentru stabilitatea produsului, trebuie
să cumpăraţi suportul de imprimantă HP LaserJet (F2G70A) când utilizaţi imprimantele M604/M605/M606 cu mai mult de trei alimentatoare de tavă de intrare HP LaserJet de 500 coli (F2G68A) sau cu o tavă de intrare
HP LaserJet de 1500 coli (F2G73A) şi cu mai mult de un alimentator de tavă de intrare HP LaserJet de 500 coli (F2G68A).; 11Nu toate sistemele de operare compatibile sunt acceptate cu software-ul din cutie. Soluţia
completă de software este disponibilă numai pentru Windows 7 şi versiuni mai noi. Sistemele de operare Windows clasice (XP, Vista şi servere echivalente) obţin numai drivere de imprimare şi de scanare. SO Windows RT
pentru tablete (32 biţi şi 64 biţi) utilizează un driver de imprimare HP simplificat, încorporat în SO RT. Scripturile de model UNIX sunt disponibile la http://www.hp.com (scripturile de model sunt drivere de imprimantă
pentru sistemele de operare UNIX). Sistemele Linux utilizează software HPLIP din SO.

http://www.hp.com/ro
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