
Fişa de date

Seria de imprimante
multifuncţionale HP Color
LaserJet Pro M280-M281
Culori demare impact, productivitate profesională

Faceţi impresie cu documente color de
înaltă calitate şi o productivitate
mărită. Obţineţi cea mai rapidă
imprimare faţă-verso din clasa ei şi cel
mai mic Timp de ieşire al primei pagini
(FPOT) de la HP.1,2 Scanare, copiere şi
fax. Contaţi pe soluţii simple de
securitate şi beneficiaţi de imprimarea
mobilă simplă.3

MFP color HP LaserJet Pro M280nw MFP color HP LaserJet Pro
M281fdn/M281fdw

Aspecte importante
● Imprimare, copiere, scanare, fax (M281fdn şi
M281fdw)

● Până la 21 ppm alb-negru şi color A4

● Mod Ieşire rapidă a primei pagini după repaus
(oprire automată)

● Imprimare automată faţă-verso (echipament
MFP M281fdn şi M281fdw)

● Afişaj cu ecran tactil color de 6,9 cm, ADF de 50
de pagini

● Soluţii de scanare (scanare către e-mail, către
foldere de reţea, către cloud)

● Capacitate hârtie de 250 de coli

● USB frontal

● HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi
Direct

Creşteţi productivitatea cu un echipament MFP color
● Obţineţi cea mai rapidă imprimare faţă-verso din clasa ei şi cel mai mic Timp de ieşire al primei
pagini (FPOT) de la HP.1,2

● Efectuaţi imprimarea automată faţă-verso şi finalizaţi rapid lucrările, cu un alimentator
automat de documente de 50 de coli.

● Scanaţi fişiere digitale direct către e-mail, foldere de reţea şi altele. Protejaţi datele,
dispozitivele şi documentele.4

● Gestionaţi cu uşurinţă activităţile la dispozitiv cu un ecran tactil intuitiv. Imprimaţi direct
documentele de pe o unitate USB.

Mai multe. Pagini, performanţă şi protecţie.
● Contaţi pe culori de înaltă calitate şi pe mai multe pagini, cu cartuşele de toner HP originale cu
JetIntelligence.5

● Obţineţi calitatea HP originală pentru care aţi plătit, cu tehnologia antifraudă.

● Petreceţi mai puţin timp cu înlocuirea tonerului, cu cartuşele opţionale de capacitate mare.

● Viteză la lucrările de imprimare chiar după scoaterea din cutie, utilizând cartuşele de toner HP
originale preinstalate.

Imprimare şi scanaremobilă simplă - aplicaţia HP Smart
● Imprimaţi şi scanaţi de pe smartphone şi comandaţi cu uşurinţă toner utilizând aplicaţia HP
Smart.6

● Aveţi încredere în conexiunea proprie, cu performanţe constante de la banda dublă Wi-Fi®.7

● Conectezi smartphone-ul sau tableta direct la imprimantă şi imprimi simplu, fără a accesa o
reţea.8

● Pur şi simplu atingeţi butonul de imprimare pe smartphone sau tabletă pentru a imprima.3

1/6



Fişa de date | Seria de imprimante multifuncţionale HP Color LaserJet Pro M280-M281

Prezentarea produsului
MFP color HP LaserJet Pro M281fdw prezentat

1. Ecran tactil color de 6,85 cm cu fluxuri de lucru particularizabile
2. Port de imprimare USB frontal
3. Sertar de ieşire de 100 coli
4. Imprimare automată faţă-verso, cea mai rapidă în clasă
5. Tava 1 de intrare prioritară, 1 coală
6. Tava 2 de intrare de 250 coli
7. ADF de 50 de coli care acceptă hârtie de până la 21,6 x 35,6 cm
8. Scanerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 21,6 x 29,7 cm
9. Uşă frontală (acces la cartuşele de toner)
10. Wi-Fi Direct
11. Imprimare mobilă simplă cu aplicaţia HP Smart
12. Conexiune alimentare
13. Port USB 2.0
14. Port Ethernet
15. Reţea wireless cu bandă dublă
16. Porturi de fax

Scurtă descriere a seriilor

Model MFP color HP LaserJet Pro M280nw MFP color HP LaserJet Pro M281fdn MFP color HP LaserJet Pro M281fdw

număr produs T6B80A T6B81A T6B82A

Capacităţile MFP Imprimaţi, copiaţi şi scanaţi Imprimaţi, copiaţi, scanaţi şi lucraţi cu faxul Imprimaţi, copiaţi, scanaţi şi lucraţi cu faxul

Viteză de imprimare (A4)
(alb-negru/color)

Până la 21/21 ppm Până la 21/21 ppm Până la 21/21 ppm

Panou de control Ecran tactil color de 6,85 cm Ecran tactil color de 6,85 cm Ecran tactil color de 6,85 cm

Lucru în reţea Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX,
wireless 802.11b/g/n

Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX,
wireless 802.11b/g/n

Capacitate pentru Alimentatorul
automat de documente (ADF)

50 coli 50 coli 50 coli

Viteză de imprimare faţă-verso (A4) Manual Automată, 12 imagini pe minut (ipm) Automată, 12 ipm

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint, Apple AirPrint, cu certificat Mopria,
imprimare Wireless Direct

HP ePrint, Apple AirPrint, cu certificat Mopria HP ePrint, Apple AirPrint, cu certificat Mopria,
imprimare Wireless Direct

Port USB frontal Da Da Da

Capacitate cartuş negru/color (în
pagini)

În cutie: ~ 1.400/700 A: ~ 1.400/1.300 X: ~
3.200/2.500

În cutie: ~ 1.400/700 A: ~ 1.400/1.300 X: ~
3.200/2.500

În cutie: ~ 1.400/700 A: ~ 1.400/1.300 X: ~
3.200/2.500
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Accesorii, consumabile şi asistenţă
Consumabile CF540A Cartuş de toner LaserJet original HP 203A Negru 1.400 pagini

CF541A Cartuş de toner LaserJet original HP 203A Cyan 1.300 pagini
CF542A Cartuş de toner LaserJet original HP 203A Galben 1.300 pagini
CF543A Cartuş de toner LaserJet original HP 203A Magenta 1.300 pagini
CF540X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 203X Negru 3.200 de pagini
CF541X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 203X Cyan 2.500 pagini
CF542X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 203X Galben 2.500 pagini
CF543X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 203X Magenta 2.500 pagini
CHP110 Hârtie HP Office - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CHP210 Hârtie de imprimat HP - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CHP370 Hârtie laser color HP 90 g/mp - 500 coli/A4/210 x 297 mm
CG964A Hârtie lucioasă laser HP Professional 120 g/mp - 250 coli/A4/210 x 297 mm
CG965A Hârtie lucioasă laser HP Professional 150 g/mp - 150 coli/A4/210 x 297 mm

service şi asistenţă UH761E – HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire standard pentru imprimante LaserJet
UH757E – HP Care Pack, 3 ani, cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante LaserJet
UH764E – HP Care Pack, 3 ani, cu asistenţă şi returnare la depozit pentru imprimante LaserJet
(UH761E - disponibile în toate ţările EMEA exceptând Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia, UH757E - disponibile în Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia,
Slovacia, UH764E - disponibile în Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)

Specificaţii tehnice
Model MFP color HP LaserJet Pro M280nw MFP color HP LaserJet Pro M281fdn MFP color HP LaserJet Pro M281fdw

număr produs T6B80A T6B81A T6B82A

Funcţii Imprimare, copiere, scanare Imprimare, copiere, scanare, fax

Panou de control Ecran grafic tactil color de 6,85 cm (2,7 inchi) cu 3 butoane în partea stângă (Acasă, Ajutor, Înapoi)

Imprimare
Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare1 Alb-negru (A4, normal): Până la 21 ppm; Color (A4, normal): Până la 21 ppm

prima pagină imprimată2 alb-negru (A4, pregătit): În numai 10,7 s;
color (A4, pregătit): În numai 12 s; Alb-negru
(A4, repaus): În numai as12.3 s; Color (A4,
repaus): În numai as12.5 s

alb-negru (A4, pregătit): În numai 10,6 s;
color (A4, pregătit): În numai 12 s; Alb-negru
(A4, repaus): În numai 12,4 s; Color (A4,
repaus): În numai 12,6 sec

alb-negru (A4, pregătit): În numai 10,6 s;
color (A4, pregătit): În numai 12,3 s;
Alb-negru (A4, repaus): În numai 12,2 s; Color
(A4, repaus): În numai 12,6 sec

Rezoluţie de imprimare Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (optim): Până la 600 x 600 dpi; Tehnologie: HP ImageREt 3600

Ciclu lunar de funcţionare Până la 40.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 150 - 2.500

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

Ecran tactil color de 6,85 cm (2,7 inchi),
imprimare wireless, interfaţă de reţea Ethernet,
imprimare Wireless Direct, HP ePrint, Apple
AirPrint™, are certificat Mopria, Google Cloud
Print, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off,
aplicaţia HP Smart, serviciul HP JetAdvantage
Private Print, serviciul HP JetAdvantage Secure
Print

Ecran tactil color de 6,85 cm (2,7 inchi),
imprimare automată faţă-verso, interfaţă de
reţea Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, are
certificat Mopria, Google Cloud Print, tehnologie
HP Auto-On/Auto-Off, aplicaţia HP Smart,
serviciul HP JetAdvantage Private Print,
serviciul HP JetAdvantage Secure Print

Ecran tactil color de 6,85 cm (2,7 inchi);
imprimare automată faţă-verso; imprimare
wireless; interfaţă Ethernet; imprimare Wireless
Direct; HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat
Mopria; Google Cloud Print; tehnologie HP
Auto-On/Auto-Off; aplicaţia HP Smart; HP
JetAdvantage Private Print; HP JetAdvantage
Secure Print

Limbaje de imprimantă standard HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PCLm PDF, URF

Fonturi şi seturi de fonturi 84 de fonturi TrueType scalabile. Soluţii de fonturi suplimentare sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafaţămaximă de imprimare: 216 x 356 mm

Imprimare duplex Manual (este asigurat suport în driver) Automat (standard)

Copiere
Viteză de copiere Negru (A4): Până la 21 cpm; Color (A4): Până la 21 cpm

Specificaţii copiator număr de exemplare; micşorare/mărire; mai deschis/mai închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaţionare; mod Ciornă; ajustare imagine;
setare ca valori implicite noi; restabilire valori implicite; Numărmaxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluţie copie: Până la 600 x 600 dpi;
Reducere/Mărire: 25 la 400%

Scanare
Viteză de scanare3 Normal (A4): Până la 26 ppm

Format fişier scanat JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS);Moduri de intrare scanare: Butoane pentru scanare, copiere,
e-mail, fax sau fişiere pe panoul frontal, software de scanare HP şi aplicaţie utilizator prin TWAIN sau WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (SO clasic);
versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Dimensiunemaximă de scanare (masă
plană, ADF): 215,9 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 300 dpi (color şi monocrom cu ADF); Până la to1200 dpi (suport plat)

Funcţii avansate de scanare Software HP pentru scanare; scanare către e-mail; folder de reţea; alimentator automat de documente (ADF) de 50 de coli, pentru scanarea fără
supraveghere a mai multor pagini; reîncadrare la scanarea automată; scanare către Google Drive/Drop box (PC); scanare către FTP (PC); scanare către
Microsoft One Drive; Share Point (PC); salvare ca fişier editabil (text, PDF)

Suprafaţă scanabilă Dimensiuneminimă suport (suport plat): 50 x 50 mm; Dimensiunemaximă suport (suport plat): 215,9 x 297 mm; Dimensiuneminimă suport
(ADF): 102 x 152 mm; Dimensiunemaximă suport (ADF): 215,9 x 355,6 mm

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri
de gri

24 biţi (color); 8 biţi (monocrom) / 256

transmitere digitală Standard: Scanare către e-mail; scanare către folder; scanare către USB

3/6



Fişa de date | Seria de imprimante multifuncţionale HP Color LaserJet Pro M280-M281

Model MFP color HP LaserJet Pro M280nw MFP color HP LaserJet Pro M281fdn MFP color HP LaserJet Pro M281fdw

număr produs T6B80A T6B81A T6B82A

Fax
Fax Nu Da, 33,6 kbps

Specificaţii fax Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Excelent: 203 x 196 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi;
apelare rapidă: Până la 120 de numere

Funcţii software inteligente ale
faxului

Reapelare automată, trimitere cu temporizare, redirecţionare fax, interfaţă TAM, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă (numai
software), blocare fax, coduri de facturare, primire la cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare

Viteză procesor 800 MHz

Conectivitate
Standard port USB 2.0 de mare viteză; port de reţea Fast

Ethernet 10/100/1000 Base-TX încorporat,
wireless 802.11n 2,4/5 GHz; USB gazdă frontal

port USB 2.0 de mare viteză; port de reţea Fast
Ethernet 10/100/1000 Base-TX încorporat;
port de fax; USB gazdă frontal

port USB 2.0 de mare viteză; port de reţea Fast
Ethernet 10/100/1000 Base-TX încorporat,
wireless 802.11n 2,4/5 GHz; port de fax; USB
gazdă frontal

Wireless 802.11 b/g/n încorporat; autentificare prin WEP,
WPA/WPA2 sau 802.11x; criptare prin AES sau
TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

802.11 b/g/n încorporat; autentificare prin WEP,
WPA/WPA2 sau 802.11x; criptare prin AES sau
TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Capabilitate de imprimare mobilă HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™;
imprimare Wireless Direct; aplicaţii mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™;
aplicaţii mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™;
imprimare Wireless Direct; aplicaţii mobile

Protocoale de reţea acceptate TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin servicii Web; descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii
Web; configuraţie IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6

Capabilităţile reţelei Da, prin Ethernet 10/100/1000 Base-TX
integrat; auto-crossover Ethernet; autentificare
prin 802.11x

Da, prin Ethernet 10/100/1000 Base-TX
integrat; Ethernet cu inversare automată

Da, prin Ethernet 10/100/1000 Base-TX
integrat; auto-crossover Ethernet; autentificare
prin 802.11x

Memorie Standard: DDR de 256 MB, Flash de 256 MB; maxim: DDR de 256 MB, Flash de 256 MB

Manipulare suport
Numărul tăvilor pentru hârtie Standard: 2;maxim: 2

tipuri suport Hârtie (bond, broşură, colorată, lucioasă, grea, cu antet, uşoară, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), folii transparente, etichete,
carton

Dimensiune suport Particularizate (metric): 76 x 127 la 216 x 356 mm
Acceptate (metric): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6
(105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm);
16K (197 x 273 mm); Carte poştală (JIS) (100 x 147 mm); Carte poştală dublă (JIS) (147 x 200 mm); Plic nr.10 (105 x 241 mm); Plic Monarch (98 x 191
mm); Plic B5 (176 x 250 mm); Plic C5 (162 x 229 mm); Plic DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)
ADF: A4

Manipulare suport Intrare standard: tavă intrare de 250 coli
Ieşire standard: Sertar de ieşire de 100 coli
ADF: Standard, 50 coli

greutate suport 60 – 163 g/m² (netratată/mată, recomandată), totuşi până la 175 g/m², cărţi poştale şi HP mată de 200 g/m² sunt permise de driver; 60 – 163 g/m²
(tratată/lucioasă, recomandată), totuşi până la 175 g/m², cărţi poştale şi HP lucioasă de 220 g/m² sunt permise de driver.; ADF: 60 – 163 g/m²
(netratată/mată, recomandată), totuşi până la 175 g/m², cărţi poştale şi HP mată de 200 g/m² sunt permise de driver; 60 – 163 g/m² (tratată/lucioasă,
recomandată), totuşi până la 175 g/m², cărţi poştale şi HP lucioasă de 220 g/m² sunt permise de driver.

Capacitate de intrare tava 1: 1 coală din orice tip de suport
tava 2: Stivă de 25 mm pentru 20 coli de hârtie (75 g/m²)
maxim: Până la 250 de coli (înălţimea stivei de 25 mm) în tava 2
ADF: Standard, 50 coli

Capacitate de ieşire Standard: Până la 100 coli (înălţime stivă de 10 mm)
Plicuri: Înălţime stivă de 10 mm
Suport transparent: Înălţime stivă de 10 mm
maxim: Până la 100 coli (înălţime stivă de 10 mm)

Sisteme de operare compatibile Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet
Explorer. Windows Vista®: (numai pe 32 de biţi), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB,
Internet Explorer 8. Windows XP SP3 sau superior (numai pe 32 de biţi): orice procesor compatibil Intel® Pentium® II, Celeron® sau 233 MHz, 850 MB
spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8. Suportul pentru Windows Server este
asigurat prin programul de instalare în linia de comandă şi acceptă Win Server 2008 R2 şi versiuni superioare. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan
(v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, conexiune la Internet, USB. Linux (pentru informaţii suplimentare, consultaţi
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (pentru informaţii suplimentare, consultaţi http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Sisteme de operare de reţea
compatibile

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet
Explorer. Windows Vista®: (numai pe 32 de biţi), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB,
Internet Explorer 8. Windows XP SP3 sau superior (numai pe 32 de biţi): orice procesor compatibil Intel® Pentium® II, Celeron® sau 233 MHz, 850 MB
spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8. Suportul pentru Windows Server este
asigurat prin programul de instalare în linia de comandă şi acceptă Win Server 2008 R2 şi versiuni superioare. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan
(v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, conexiune la Internet, USB. Linux (pentru informaţii suplimentare, consultaţi
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (pentru informaţii suplimentare, consultaţi http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 biţi/64 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB,
Internet Explorer. Windows Vista®: (numai pe 32 de biţi), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disc, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port
USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 sau superior (numai pe 32 de biţi): orice procesor compatibil Intel® Pentium® II, Celeron® sau 233 MHz, 850
MB spaţiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8. Suportul pentru Windows Server este
asigurat prin programul de instalare în linia de comandă şi acceptă Win Server 2008 R2 şi versiuni superioare.;
Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, Internet necesar, USB
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Model MFP color HP LaserJet Pro M280nw MFP color HP LaserJet Pro M281fdn MFP color HP LaserJet Pro M281fdw

număr produs T6B80A T6B81A T6B82A

Software inclus Pentru SO Windows: program instalare software HP, program dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP
Web Services Assist (HP Connected), Configurare şi software dispozitiv, HP Printer Assistant, studiu de îmbunătăţire a produselor HP, manuale online
pentru utilizatori, driver de scanare HP, aplicaţie HP de scanare, driver de fax HP, aplicaţie HP pentru fax; Pentru Mac OS: ecran de întâmpinare,
direcţionează utilizatorii către http://www.HP.com sau la sursa de aplicaţii a SO pentru software LaserJet

Gestiunea securităţii Server Web încorporat: protecţie prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS; reţea: activare/dezactivare porturi de reţea şi caracteristici, modificare a
parolei comunităţii SNMPv1; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificarea accesului de bază HTTP; paravan de protecţie şi ACL; SNMPv3

Gestiunea imprimantei HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 420 x 388,6 x 334,1 mm;maxim: 424
x 435 x 338 mm

Minim: 420 x 421,7 x 334,1 mm;maxim: 424 x 475 x 338 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 498 x 398 x 490 mm 498 x 398 x 532 mm

Greutate imprimantă 18,0 kg 18,7 kg

Greutate pachet 20,3 kg 21,5 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: De la 15 la 30ºC; Umiditate: 30 - 70% RH

Stocare Temperatură: de la -20 la 40ºC; Umiditate: 0 - 95% RH

Acustică Emisii de putere acustică: 6,4 B(A) (monocrom), simplex; 6,3 B(A) (color), simplex; 6,3 B(A) (monocrom), duplex; 6,3 B(A) (color), duplex; Emisii de
presiune acustică: 50 dB(A) (monocrom), simplex; 50 dB(A) (color), simplex; 50 dB(A) (monocrom), duplex; 49 dB(A) (color), duplex

putere5 cerinţe: Tensiune de intrare nominală: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); consum6: 342 waţi (imprimare activă), 8,0 waţi
(pregătit), 1,2 waţi (repaus), 0,1 waţi (oprire manuală), 0,1 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,1 waţi (oprire automată/activare prin LAN); tip
sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)

Tehnologie cu caracteristici de
economisire a energiei

Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on

certificări CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Clasă B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010
Certificat ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Ce se găseşte în cutie7 MFP color HP LaserJet Pro M280nw; cartuşe
color iniţiale HP LaserJet (700 de pagini în culori
combinate C/Y/M şi 1.400 de pagini alb-negru);
ghid de instalare; documentaţie şi software
pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de
alimentare; cablu USB

MFP color HP LaserJet Pro M281fdn; cartuşe
color iniţiale HP LaserJet (700 de pagini în culori
combinate C/Y/M şi 1.400 de pagini alb-negru);
ghid de instalare; documentaţie şi software
pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de
alimentare

MFP color HP LaserJet Pro M281fdw; cartuşe
color iniţiale HP LaserJet (700 de pagini în culori
combinate C/Y/M şi 1.400 de pagini alb-negru);
ghid de instalare; documentaţie şi software
pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de
alimentare; cablu USB

Garanţie Garanţie de un an cu înlocuirea unităţii. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi 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 În comparaţie cu majoritatea echipamentelor MFP laser color HP sub 300 € şi viteză de imprimare de 0-30 ppm. Viteză de imprimare duplex, bazată pe specificaţiile publicate de producători, conform situaţiei de la 12 iunie
2017.
2 Comparaţie bazată pe specificaţiile publicate de producători pentru Timpul de ieşire al primei pagini (FPOT), conform situaţiei de la 6 martie 2017. Include echipamente MFP laser color sub 450 € şi imprimante sub 300 €.
3 Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultaţi http://www.hp.com/go/mobile printing.
4 HP JetAdvantage Security Manager opţional, prin achiziţie suplimentară. Disponibil pe anumite modele de produse şi versiuni de firmware. Consultaţi documentaţia produsului sau consultaţi
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723 (PDF 372 KB) pentru detalii.
5 Pe baza randamentelor cartuşelor HP 201X în comparaţie cu cartuşele de toner HP LaserJet originale HP 202X. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Necesită descărcarea aplicaţiei HP Smart. Caracteristicile controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Puteţi găsi detalii şi lista completă a sistemelor de operare acceptate la
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Pentru detalii privind cerinţele de imprimare locală, consultaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting.
7 Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz şi 5,0 GHz. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
8 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la semnalul Wi-Fi Direct® al unui AiO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. Detalii la http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® este o
marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

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 testului standard de imagine ITU-T, la rezoluţie standard. Pentru paginile mai complexe sau de rezoluţie mai înaltă, va dura mai mult timp şi se va utiliza mai multă memorie.
5 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. Consum de
energie bazat în mod tipic pe măsurarea dispozitivului alimentat la 115 V.
6 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.
7 Sunt livrate cu un cartuş negru, cartuşe iniţiale incluse pentru C/Y/M, 1.400 de pagini alb-negru şi 700 de pagini în culori combinate (C/Y/M).

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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