
Fişa de date

Imprimantămultifuncţională HP
PageWide 377dw
Cel mai rapid MFP HP din această clasă, la o valoare
excepţională1,2

HP PageWide asigură documente
color de calitate profesională,
scanare faţă-verso rapidă şi
eficienţă energetică ridicată3 – totul
la un preţ de cumpărare redus.

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
● Scanare faţă-verso, printr-o trecere

● Imprimaţi fişiere Microsoft Word şi PowerPoint
de la USB

● Wi-Fi Direct şi NFC „atinge şi imprimă”

● Panou de control particularizabil

Culori profesionale, cost total redus2

● Rezultatele pe care le aşteptaţi, o valoare durabilă şi un cost total de proprietate redus.2

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

● Cu tehnologia HP PageWide eficientizată, minimizezi timpul petrecut şi bugetul pentru întreţinerea
programată.4

Cel mai rapid MFP HP din această clasă1

● Cel mai scurt timp de imprimare a primei pagini de la HP din această clasă. Aştepţi mai puţin,
realizezi mai multe, cu viteze fenomenale1 – până la 45 ppm.5

● Beneficiaţi de scanarea faţă-verso rapidă, direct către e-mail şi cloud.6

● Gestionaţi activităţile de la un ecran tactil de 10,9 cm (4,3 inchi). Imprimaţi simplu fişiere PDF şi
JPEG de la o unitate USB.

● Imprimaţi de la dispozitivul mobil cu tehnologiile Wi-Fi Direct® şi „atinge şi imprimă” (NFC) – nu este
nevoie de reţea.7,8

Tehnologie confirmată. Eficienţă energetică ridicată.3

● 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.3

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



Imprimantă multifuncţională HP PageWide 377dw

Specificaţii tehnice
Funcţii Imprimare,copiere,scanare,fax

Viteză de imprimare Până la 30 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 30 ppm ISO color (A4); Până la 16 ipm
duplex (A4)
General Office (alb-negru) Până la 45 ppm; General Office (color) Până la 45 ppm
prima pagină imprimată: În numai 7 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 7,5 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, mată pentru prezentări HP Premium şi mată pentru broşuri HP)
Negru; Până la 2400 x 1200 dpi optimizat, de la 600 x 600 dpi la intrare (pe hârtie
foto HP Advanced) Color

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

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

Capabilităţi de imprimare Imprimare fără margini: Nu; Imprimare directă acceptată: Nu sunt acceptate
dispozitive de stocare

Număr cartuşe de imprimare 4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)

Capabilitate de imprimaremobilă HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; NFC „atinge şi imprimă”; imprimare
Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; aplicaţii mobile; plug-in de servicii de
imprimare HP

Ciclu lunar de funcţionare Până la 40.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 500–3.000

Detector automat de hârtie Da

Viteză procesor 1,2 GHz

Ecran Afişaj grafic color (CGD) de 10,92 cm (4,3"), ecran tactil IR

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

Conectivitate Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1
reţea Gigabit Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porturi modem RJ-11/linie telefonică;
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; Wi-Fi Direct

Memorie Standard: 768 MB; maxim: 768 MB

Setarea copierii Copiere CI; redimensionare; calitate; mai luminos/mai întunecat; copiere faţă-verso;
selecţie tavă; colaţionare; margine de legare; previzualizare copie cu decupare şi
redimensionare; îmbunătăţiri; activare/dezactivare copiere; activare/dezactivare
copiere color; control acces la culori; autorizare şi autentificare native; setare ca
valori implicite noi; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii: Rezoluţie copie:
Maximum 600 dpi

Viteză de copiere Până la 30 cpm negru ISO (A4), Până la 30 cpm color ISO (A4)

Funcţii software inteligente ale
copiatorului

Corecţie copie HP; micşorare/mărire de la geamul scanerului (25–400%);
colaţionare; copiere faţă-verso; reglări imagine (grad întunecare, claritate)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS);
Moduri de intrare scanare: Aplicaţii pe panoul frontal: copiere, scanare către e-mail
cu căutarea adresei de e-mail LDAP, scanare către folder de reţea, scanare către
USB, scanare către Sharepoint, scanare către computer cu SW; aplicaţii client: EWS,
HP Scan App, compatibilitate cu HP Capture and Route; Versiune TWAIN: Versiunea
1.9; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da; Dimensiune
maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 356 mm; Rezoluţie optică de scanare:
Până la 1200 dpi

Format fişier scanat Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF în care se pot
face căutări (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Viteză de scanare Până la 25 ipm (monocrom şi color); Până la 26 ipm (monocrom şi color); duplex:
Până la 26 ipm (monocrom şi color)

Suprafaţă scanabilă dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm; dimensiune maximă suport: 216 x 356
mm ADF

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de
gri

24 de biţi (color); 8 biţi (tonuri de gri)/ 256

transmitere digitală Standard: Scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP; scanare către
folder de reţea; scanare către USB; scanare către SharePoint; scanare către
computer cu SW; arhivă fax către folder de reţea; arhivă fax către e-mail; fax către
computer; activare/dezactivare fax; activare/dezactivare fax color, control acces la
culori; autorizare şi autentificare native

Fax Da, color, 33,6 kbps

Specificaţii fax Memorie fax: Până la 100 de pagini (alb-negru); până la 8 pagini (color); Rezoluţie
fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi; apelare rapidă: Până la 99 de
numere

Funcţii software inteligente ale faxului Fax digital – faxarea către computer este disponibilă cu Windows şi cu Macintosh,
vizitează http://www.hp.com/support pentru a descărca cel mai recent software

Compatibilitate card dememorie Fără

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

aplicaţii mobile HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; plug-in de imprimare
Android; HP ePrint; HP EasyColor; previzualizare imprimare; imprimare faţă-verso
automată; imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16); colaţionare; imprimare
broşură; coperte; selecţie tavă; scalare; orientare portret/peisaj; nuanţe de gri de
înaltă calitate şi numai cerneală neagră; moduri de imprimare General
Office/Profesional/Prezentare/Dpi maxim; port USB frontal; copiere/scanare/fax;
comenzi rapide panou de control; imprimare cu PIN cu HP UPD; funcţie HP de
control al accesului la culori; opţional: soluţii de extensibilitate de la HP şi de la terţi;
wireless

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

Gestiunea securităţii SSL/TLS (HTTPS), autentificare LDAP; IPP peste TLS; WPA2-Enterprise cablat;
autentificare wireless 802.1x (EAP-TLS, LEAP şi PEAP); autentificare cu cheie
prepartajată pentru wireless (PSK); firewall, configurare certificate; blocare panou
de control; protecţie EWS prin parolă; dezactivare protocoale şi servicii neutilizate;
Syslog; firmware cu semnătură; setări administrator; control de acces nativ la
autentificare şi autorizare, control de acces nativ la culori; timp de expirare
configurabil pentru autentificare; imprimare cu PIN cu UPD; mod Mopy prin
imprimare UPD PIN

Ce se găseşte în cutie J9V80B Imprimantă multifuncţională HP PageWide 377dw; cartuş iniţial HP 913
PageWide 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; cablu telefonic; 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
P0V04A Tavă pentru hârtie HP PageWide Pro 2x500 coli şi suport
*Poate fi adăugată numai 1 opţiune suplimentară de manipulare a hârtiei: o tavă
suplimentară de 500 coli sau o tavă de 2x500 coli cu suport.

Consumabile L0R95AE Cartuş original HP 913A PageWide Negru ~3.500 pagini
F6T77AE Cartuş original HP 913A PageWide Cyan ~3.000 pagini
F6T78AE Cartuş original HP 913A PageWide Magenta ~3.000 pagini
F6T79AE Cartuş original HP 913A PageWide Galben ~3.000 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; IRIS OCR

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 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 (B5, C5, DL); 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 Standard intrare: Tavă de intrare pentru 500 de coli, tavă multifuncţională pentru
50 de coli; Maximum 30 Plicuri; Număr maxim de cartele: Până la 100 cartele; Până
la 25 de coli hârtie foto; Număr maxim de plicuri: Până la 37 de plicuri
Standard ieşire: Sertar de ieşire – 300 de coli cu faţa în jos; maxim: Până la 300 de
coli
Imprimare duplex: Automat (standard)
ADF: Standard, 50 coli

greutate suport 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)
Greutate recomandată pentru suporturi: 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)

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) 530 x 407 x 467 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 600 x 495 x 594 mm

Greutate imprimantă 22,15 kg

Greutate pachet 26,39 kg

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), 54 dB(A) (copiere monocromă din ADF), 54 dB(A) (copiere color
din ADF), 45 dB(A) (scanare color din ADF), 45 dB(A) (scanare monocromă din ADF),
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): 0,799 kWh/săptămână
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®

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 U9HE9E – HP asistenţă hardware în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru
PageWide 377 MFP, 3 ani
U9HF0E – HP asistenţă hardware în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru
PageWide 377 MFP, 4 ani
U9HF1E – HP asistenţă hardware în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru
PageWide 377 MFP, 5 ani
U9HG0E – HP asistenţă hardware cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu
pentru PageWide 377 MFP, 3 ani
U9HG1E – HP asistenţă hardware cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu
pentru PageWide 377 MFP, 4 ani
U9HG2E – HP asistenţă hardware cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu
pentru PageWide 377 MFP, 5 ani
U9HG6PE – HP asistenţă hardware postgaranţie în următoarea zi lucrătoare pentru
PageWide 377 MFP, 1 an
U9HG7PE – HP asistenţă hardware postgaranţie în următoarea zi lucrătoare pentru
PageWide 377 MFP, 2 ani
U9HH0PE – HP asistenţă HW postgaranţie cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare
la sediu pentru PageWide 377, 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 HP color pentru afaceri, de 300–600 €, respectiv 400–800 €, în noiembrie 2015, exceptând alte produse HP
PageWide. Vitezele produselor HP PageWide se bazează pe Modul general Office şi se exclude prima pagină. Detalii la http://www.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 HP color pentru afaceri, de 300–600 €, respectiv 400–800 €, în noiembrie 2015. Preţurile reale pot varia. Detalii la http://www.hp.com/go/pagewidebusiness şi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Afirmaţia privind energia se bazează pe datele TEC raportate pe energystar.gov. Date normalizate pentru determinarea eficienţei energetice la imprimantele şi echipamentele MFP HP pentru afaceri din această clasă, de
300–600 €, respectiv 400–800 €, în noiembrie 2015. În funcţie de setările dispozitivului. Detalii la http://www.hp.com/go/pagewidebusiness. 4 Afirmaţia privind întreţinerea programată redusă se bazează pe 150.000 de pagini imprimate şi pe informaţiile publicate
pentru imprimantele şi echipamentele MFP HP laser color din această clasă, de 300–600 €, respectiv 400–800 €, în noiembrie 2015. Detalii la http://www.hp.com/go/pagewidebusiness. 5 Comparaţie bazată pe specificaţiile publicate de producători referitor la timpul
de ieşire a primei pagini, din modurile Pregătit şi Repaus, al tuturor imprimantelor şi echipamentelor MFP HP color pentru afaceri, de 300–600 €, respectiv 400–800 €, în noiembrie 2015, exceptând alte produse HP PageWide. În funcţie de setările dispozitivului.
Rezultatele reale pot varia. Detalii la http://www.hp.com/go/pagewidebusiness. 6 Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru
detalii, vizitează http://www.hpconnected.com. 7 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, vizitează http://www.hp.com/go/mobileprinting. 8 Necesită un dispozitiv mobil compatibil cu funcţie de imprimare prin NFC. Pentru o listă de dispozitive mobile
compatibile cu funcţie de imprimare prin NFC, vizitează http://www.hp.com/go/nfcprinting.

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 fiind 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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