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Imprimantă HP PageWide Pro
452dw

Valoare semnificativă. Viteză fenomenală.

Valoare şi viteză semnificative – HP
PageWide Pro oferă un cost total de
proprietate redus şi viteze
fenomenale la această clasă.1,2 Obţii
culori de calitate profesională, plus
caracteristici de securitate extinse
şi eficienţă energetică.3,4

Securitate dinamică: cartuşele cu cipuri non-HP
este posibil să nu funcţioneze în prezent sau în
viitor. Aflaţi mai multe la:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Aspecte importante
● Imprimare faţă-verso printr-o singură trecere

● Imprimare Wi-Fi Direct

● Imprimare cu PIN cu UPD, cu memorie pe
placă/separată

● Panou de control particularizabil

Culori profesionale, cost total redus
● Rezultatele pe care le aşteptaţi şi o valoare durabilă – la un cost total de proprietate

redus.2

● Imprimaţi documente color de calitate profesională, pe o varietate de hârtii – ideal
pentru utilizarea în birou.

● Imprimaţi mai multe pagini şi înlocuiţi mai rar cartuşele, utilizând cartuşele originale de
capacitate extinsă HP PageWide.5

● Cu tehnologia HP PageWide eficientizată, minimizezi timpul petrecut şi banii cheltuiţi
pentru întreţinerea programată.6

Ceamai rapidă imprimantă HP din această clasă1

● Aşteptaţi mai puţin şi faceţi mai multe, cu cele mai bune viteze de la HP din această clasă
– nu mai puţin de 55 ppm color şi alb-negru.1

● Iei paginile şi pleci – fără să aştepţi. Acest dispozitiv se activează şi imprimă la viteze
mari.7

● Imprimi direct de la dispozitivul mobil la imprimanta echipată pentru Wi-Fi Direct® – fără
a accesa reţeaua companiei.8

Tehnologie confirmată. Eficienţă energetică excelentă.4
● Minimizaţi timpii morţi cu tehnologia HP PageWide, care asigură performanţele fiabile

cerute de firme.

● Economisești cu tehnologia HP PageWide – concepută pentru a utiliza mult mai puţină
energie.4

● Obţineţi documentele color de calitate profesională şi performanţele pe care le aşteptaţi,
cu cartuşele originale HP PageWide.

Cele mai bune caracteristici de securitate3 şi de gestionare oferite de HP la această
clasă
● Protejează-ți investiţia şi îți extinzi capabilităţile cu un portofoliu de soluţii, pe măsură ce

cerinţele tale cresc.9

● Menţineţi imprimanta în siguranţă – de la pornire până la oprire – prin iniţializarea sigură
şi validarea integrităţii codului de securitate.
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Specificaţii tehnice
Funcţii Imprimare

Viteză de imprimare Până la 40 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 40 ppm ISO color (A4)
General Office (alb-negru):Până la 55 ppm; General Office (color):Până la 55
ppm
prima pagină imprimată:În numai 6,5 s alb-negru (A4, pregătit) ;În numai 7 s
color (A4, pregătit)

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi optimizat, de la 600 x 600 dpi la intrare (pe hârtie
simplă nespecificată, hârtie mată pentru prezentări HP Premium Inkjet şi hârtie
mată pentru broşuri HP Inkjet) Negru; Până la 2400 x 1200 dpi optimizat, de la
600 x 600 dpi la intrare (pe hârtie foto HP Advanced)

Tehnologie de imprimare Tehnologie HP Pagewide cu cerneluri cu pigmenţi

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 4,2 mm; Jos: 4,2 mm; Stânga: 4,2 mm; Dreapta: 4,2
mm; Suprafaţă maximă de imprimare: 201,6 x 347,1 mm

Limbaje de imprimare HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativ, emulare HP Postscript nivel 3

Capabilităţi de imprimare Imprimare fără margini: Nu

Număr cartuşe de imprimare 4 (1 negru, cyan, magenta, galben)

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct;
Google Cloud Print 2.0; aplicaţii mobile

Ciclu lunar de funcţionare Până la 50.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 750–4.500

Detector automat de hârtie Da

Viteză procesor 1,2 GHz

Ecran MGD (afişaj grafic monocrom) de 5,08 cm (2")

Capabilitate wireless Da, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporat

Conectivitate Standard 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare
viteză; 1 reţea Gigabit Ethernet 10/100 Base-TX; staţie 802.11 b/g/n; punct de
acces 802.11 b/g Opţional Sunt acceptate următoarele servere Jetdirect
externe; numai imprimare: server de imprimare extern HP Jetdirect en1700
(J7988G), server de imprimare extern HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet
pentru periferice USB 2.0 şi 3.0 de mare viteză capabile să funcţioneze în reţea
(J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless şi server de imprimare
extern Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server de
imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); alte accesorii
acceptate: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport
TimeCapsule; Wireless Direct

Capabilităţile reţelei Da, prin Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrate

Memorie Standard 512 MB; maxim 512 MB

Compatibilitate card dememorie Fără

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

HP ePrint; aplicaţii mobile HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP
EasyColor; previzualizare imprimare; imprimare faţă-verso automată;
imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16); colaţionare; imprimare
broşură; coperte; selecţie tavă; scalare; orientare tip portret/vedere; nuanţe de
gri de înaltă calitate şi numai cerneală neagră; moduri de imprimare General
Office/Profesional/Prezentare/Dpi maxim; comenzi rapide panou de control

Tipuri suport Hârtie simplă (uşoară, intermediară, greutate medie, grea, foarte grea,
preperforată, reciclată, corespondenţă, alte tipuri de hârtie simplă inkjet), foto
(lucioasă, puţin lucioasă, satinată, mată, alte hârtii foto inkjet), plicuri, etichete,
cartele, hârtie specială (lucioasă pentru broşuri, mată pentru broşuri, pliată în
trei pentru broşuri, Hagaki, cartele pentru felicitări, alte tipuri de hârtie inkjet
specială)

Dimensiuni suport acceptat Tava 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, plicuri (B5, C5,
C6, DL); tava 2: A4, A5, B5 (JIS), plicuri (DL, B5, C5); tava 3: A4, A5, B5 (JIS);
personalizat: Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2: 102 x 210 – 216
x 297 mm; tava opţională 3 de 500 coli: 102 x 210 – 216 x 356 mm

Manipulare suport Capacitate de intrare: Până la 500 de coli; Până la 100 cartele Plăci; Până la 25
coli (nu în tăvi accesorii) hârtie foto
Capacitate de ieşire: Până la 300 de coli, Până la 35 de plicuri
maxim: Până la 300 de coli
Imprimare duplex: Automat (standard)

Greutate suport Acceptat: Tava 1: 60–120 g/m² (hârtie simplă), 125–300 g/m² (foto), 75–90
g/m² (plic), 120–180 g/m² (broşură), 163–200 g/m² (cartelă); tava 2: 60–120
g/m² (hârtie simplă), 125–250 g/m² (foto), 75–90 g/m² (plic), 120–180 g/m²
(broşură), 163–200 g/m² (cartelă); tava 3: 60–120 g/m² (hârtie simplă),
125–250 g/m² (foto), 120–180 g/m² (broşură), 163–200 g/m² (cartelă);
Recomandabil: 60 – 120 g/m² (hârtie simplă); 125 – 300 g/m² (foto); 75 – 90
g/m² (plic); 120 – 180 g/m² (broşură); 163 – 200 g/m² (cartelă)

Gestiunea imprimantei HP Web Jetadmin; server Web încorporat; kit de resurse administrator
imprimantă HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager,
opţional

Ce se găseşte în cutie D3Q16B: Imprimantă HP PageWide Pro 452dw; cartuş iniţial PageWide HP 913
Negru (~3.000 pagini); cartuş iniţial PageWide HP 913 Cyan, cartuş iniţial
PageWide HP 913 Magenta, cartuş iniţial PageWide HP 913 Galben: capacitate
combinată (~1.500 pagini); cablu de alimentare; ghid de instalare; CD-ROM-uri
(pentru software, drivere de imprimantă pentru Windows şi Mac şi ghid pentru
utilizator)

Accesorii D3Q23A Tavă pentru hârtie HP PageWide Pro, 500 coli

Consumabile L0S07AE Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X PageWide Negru
~10.000 pagini
F6T81AE Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X PageWide Cyan ~7.000
pagini
F6T82AE Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X PageWide Magenta
~7.000 pagini
F6T83AE Cartuş original de capacitate extinsă HP 973X PageWide Galben
~7.000 pagini

Sisteme de operare compatibile 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)

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 32 biţi, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk,
unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9
Mavericks; 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; este necesar accesul la
Internet; USB

Software inclus Windows Installer şi driver separat PCL 6; Mac Installer şi driver PS; HP Update;
HP Participation Study; bară de instrumente Bing; HP Smart Print

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 530 x 407 x 378,9 mm; maxim: 802 x 693 x 378,9 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 600 x 495 x 477 mm

Greutate imprimantă 16,38 kg

Greutate pachet 20,15 kg

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

Stocare Temperatură: -40–60 ºC, Umiditate: 5 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică: 6,9 B(A); Emisii de presiune acustică: 56 dB(A)
(imprimare monocromă/color), abia auzit (inactiv)

Putere cerinţe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) 
consum: 100 waţi (maxim), 70 waţi în medie (imprimare), 9,5 waţi (pregătit), 
4,5 waţi (repaus), 0,2 waţi (oprire manuală); 
Consum tipic de energie (TEC): 0,826 kWh/săptămână
tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Certificări CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Clasa B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, Directiva EMC
2004/108/CE cu marcaj CE (Europa)
Certificat ENERGY STAR: Da

Ţara de origine Fabricat în China

Garanţie Garanţie de un an la sediu, service şi asistenţă; asistenţă tehnică timp de un an
prin telefon, chat şi e-mail

Service şi asistenţă U8ZZ2E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare, PageWide Pro
X452/X552, 3 ani
U8ZZ3E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare, PageWide Pro
X452/X552, 4 ani
U8ZZ4E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare, PageWide Pro
X452/X552, 5 ani
U9AA9PE – asistenţă hardware HP postgaranţie, în următoarea zi lucrătoare,
PageWide Pro X452/X552, 1 an
U9AB0PE – asistenţă hardware HP postgaranţie, în următoarea zi lucrătoare,
PageWide Pro X452/X552, 2 ani
U9AA3E – service HP postgaranţie cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la
sediu, PageWide Pro X452/X552, 3 ani
U9AA4E – service HP postgaranţie cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la
sediu, PageWide Pro X452/X552, 4 ani
U9AA5E – service HP postgaranţie cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la
sediu, PageWide Pro X452/X552, 5 ani
U9AB3PE – service HP postgaranţie cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la
sediu, PageWide Pro X452/X552, 1 an

Note de subsol
1 Comparaţie bazată pe specificaţiile publicate de producători în legătură cu cel mai rapid mod color disponibil al tuturor imprimantelor şi echipamentelor MFP color HP pentru afaceri, de 300–800 €, respectiv 400–1.000 €, în noiembrie 2015, excluzând alte produse HP PageWide. Vitezele
produselor HP PageWide se bazează pe modul general Office şi se exclude prima pagină. Detalii la hp.com/go/pagewidebusiness.; 2 Comparaţie a costului total de proprietate bazată pe 90.000 de pagini, pe specificaţiile publicate de producători pentru capacităţile în pagini şi utilizarea energiei,
pe preţurile de vânzare recomandate de producători pentru hardware şi consumabile HP, pe costul pe pagină bazat pe capacitatea ISO la imprimare continuă în modul implicit cu cartuşe de mare capacitate disponibile şi consumabile cu durată mare de viaţă pentru toate imprimantele şi
echipamentele MFP color HP pentru afaceri, de 300–800 €, respectiv 400–1000 €, în noiembrie 2015. Preţurile reale pot varia. Detalii la hp.com/go/pagewidebusiness şi hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Afirmaţie privind cea mai bună securitate şi gestionare a flotei de dispozitive la această
clasă, bazată pe datele caracteristicilor integrate ale tuturor imprimantelor şi echipamentelor MFP color HP pentru afaceri, de 300–800 €, respectiv 400–1000 €, în noiembrie 2015. Detalii la hp.com/go/pagewidebusiness.; 4 Afirmaţie privind energia bazată pe datele TEC raportate pe
energystar.gov. Date normalizate pentru determinarea eficienţei energetice a imprimantelor şi echipamentelor MFP HP pentru afaceri din această clasă, de 300–800 €, respectiv 400–1.000 €, în noiembrie 2015. Rezultatele reale pot varia. Detalii la hp.com/go/pagewidebusiness.; 5 Cartuşele
originale PageWide de capacitate extinsă HP 970X nu sunt incluse la cumpărarea imprimantei; se cumpără separat. Comparaţie bazată pe capacităţile cartuşelor conform ISO 24711, pentru cartuşele originale PageWide de capacitate extinsă din seria HP 970, în comparaţie cu cartuşele
originale PageWide din seria HP 970. Cartuşele de capacitate extinsă sunt compatibile numai cu seriile de imprimante şi echipamente MFP HP PageWide Pro 400 şi 500. Află mai multe la hp.com/go/learnaboutsupplies.; 6 Afirmaţie privind întreţinerea programată redusă bazată pe 150.000 de
pagini imprimate şi pe informaţiile publicate pentru imprimantele şi echipamentele MFP laser color HP din această clasă, de 300–800 €, respectiv 400–1000 €, în noiembrie 2015. Detalii la hp.com/go/pagewidebusiness.; 7 Comparaţie bazată pe specificaţiile publicate de producători referitor la
timpul de ieşire a primei pagini din modul Pregătit şi Repaus al tuturor imprimantelor de 300–800 € şi echipamentelor MFP de 400–1.000 € (color, pentru afaceri), în noiembrie 2015, cu excepţia altor produse HP PageWide şi a produselor cu cotă de piaţă de 1% sau mai mică, pe baza cotei de
piaţă raportate de IDC în Trim. III 2015. Valorile depind de setările dispozitivului. Rezultatele reale pot varia. Află mai multe la hp.com/go/printerspeeds.; 8 Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la semnalul unei imprimante sau al unui echipament MFP compatibile
cu Wi-Fi Direct®. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi nevoie şi de o aplicaţie sau de un driver. Wi-Fi Direct este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Pentru detalii, consultă hp.com/go/mobileprinting.; 9 Soluţii suplimentare de flux de lucru disponibile prin software HP şi prin
programul partenerilor terţi. Pentru detalii despre soluţii, vizitează hp.com/go/gsc.

http://www.hp.com/ro
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