
Fişa de date

HP LaserJet Enterprise MFPM527
series

Performanţe fantastice. Securitate puternică.

Finalizaţi mai rapid activităţile, cu un MFP ce porneşte imediat şi economiseşte energia.1 Securitatea multinivel
a dispozitivului asigură protecţia împotriva ameninţărilor.2 Cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence şi
această imprimantă produc mai multe pagini de înaltă calitate.3

Acceleraţi-vă lucrările şi utilizaţi mai puţină energie
● Nu aşteptaţi documentele. Imprimaţi prima pagină în numai 8,7 secunde din modul

Repaus cu eficienţă energetică şi în 5,7 secunde din modul Pregătit.

● Imprimaţi documente faţă-verso, fără încetiniri datorate procesului de duplexare şi lăsaţi
lucrările de mare volum să se gestioneze singure, cu o capacitate de intrare de maximum
2.300 de coli.

● Scanaţi documente faţă-verso printr-o singură trecere, cu viteze de scanare foarte mari.
HP EveryPage le permite angajaţilor să scaneze fără griji, să detecteze imediat erorile
potenţiale sau paginile lipsă şi să economisească timp cu caracteristicile de flux de lucru
avansat cu Flow MFP M527c.

● Acest MFP este lider de clasă la HP privind eficienţa energetică – datorită inovaţiei în
design şi în tehnologia pentru toner.4

Gestionare şi securitate fără egal
● Caracteristicile încorporate detectează ameninţările de securitate şi protejează

echipamentul MFP de la pornire până la oprire.2

● Protejaţi datele sensibile de pe MFP şi aflate în tranzit, utilizând caracteristicile de
securitate încorporate şi criptarea pe 256 biţi.2

● Protejaţi datele sensibile din firmă cu soluţiile de securitate HP JetAdvantage încorporate
şi opţionale.5

● Centralizaţi controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin6 – şi creşteţi eficienţa
firmei.

Mai multe. Pagini, performanţă şi protecţie.
● Produceţi text clar, nuanţe intense de negru şi imagini clare cu tonerul negru de precizie.

● Obţineţi mai mult. Tonerul original HP cu JetIntelligence imprimă mai multe pagini per
cartuş decât predecesoarele.3

● Obţineţi rezultatele profesionale pe care le aşteptaţi de la HP, cu o selecţie de cartuşe
JetIntelligence, potrivite pentru bugetul dvs.7

● Asiguraţi calitatea originală HP pentru care aţi plătit, cu tehnologia antifraudă şi de
autentificare a cartuşelor.

Rămâneţi conectat, cu opţiunile sigure de imprimaremobilă
● Utilizaţi imprimarea Wireless Direct opţională de la dispozitivele mobile, cu criptare pe

128 biţi, nefiind nevoie de reţea.8

● Adăugaţi opţiunea de a imprima prin atingerea dispozitivului mobil cu tehnologie NFC de
această imprimantă – nu este nevoie de reţea.9

● Accesaţi, imprimaţi şi partajaţi simplu resursele prin reţeaua Ethernet şi, opţional, în mod
wireless.10
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Prezentarea produsului
HP LaserJet Enterprise FlowMFPM527c deţine

1. Alimentator automat de documente (ADF) de 100 coli cu scanare faţă-verso la o singură trecere
şi HP EveryPage

2. Spaţiu disponibil pentru integrare soluţii hardware (HIP) pentru conectare de accesorii şi
dispozitive de la terţi

3. Port USB cu acces simplu pentru salvarea/imprimarea directă a fişierelor
4. Tavă de ieşire de 250 de coli
5. Capac superior (acces la cartuşele de toner originale HP cu JetIntelligence)
6. tavă multifuncţională pentru 100 de coli
7. Tava 2 de 550 coli
8. Panou de control cu ecran tactil intuitiv de 20,3 cm
9. Tastatură glisantă pentru introducere simplă şi precisă a datelor

10. Capsator comod
11. Buton pornire/oprire poziționat convenabil în faţă
12. Duplex automat integrat
13. Tehnologii incluse Wireless Direct şi NFC „Atinge şi imprimă”
14. Procesor de 1,2 GHz, memorie 1,75 GB upgradabilă până la 2,5 GB
15. Hard disc HP Secure de înaltă performanţă
16. Slot pentru încuietoare de securitate opţională tip cablu
17. Port de fax
18. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
19. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terţi)
20. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
21. Uşă spate (oferă acces la calea de imprimare)

Scurtă descriere a seriilor

Model HP LaserJet Enterprise MFPM527dn HP LaserJet Enterprise MFPM527f HP LaserJet Enterprise FlowMFPM527c

Număr produs F2A76A F2A77A F2A81A

Fax analogic Opţional Da Da

tava 1multifuncţională de 100 coli Da Da Da

Tava 2 de 550 coli Da Da Da

Tava 3 de 550 coli Opţional Opţional Opţional

Tava 4 de 550 coli Opţional Opţional Opţional

Tava 5 de 550 coli Opţional Opţional Opţional

Dulap imprimantă Opţional Opţional Opţional

Hard disc HP Secure de înaltă
performanţă

16 GB eMMC / opţional Da Da

ADF de 100 de coli cu scanare faţă-verso
printr-o singură trecere

Da Da Da (plus HP EveryPage)

Capabilităţi de flux de lucru avansate * Indisponibil Indisponibil Da

Capsator comod Indisponibil Da Da

Wireless Direct şi NFC „Atinge şi imprimă” Opţional Opţional Opţional

Certificat ENERGY STAR® şi Blue Angel Da Da Da

* Capabilităţile de flux de lucru avansat includ scanerul de regim intens, HP Every Page, tastatura glisantă, OCR încorporat, funcţiile de trimitere către SharePoint şi de editare automată a documentelor
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Accesorii, consumabile şi asistenţă
Consumabile CF287X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 87X Negru 18.000 pagini

CF287A Cartuş de toner LaserJet original HP 87A Negru 9.000 pagini

Accesorii Q7432A Pachet de cartuşe de capse HP

Q7432A Pachet de cartuşe de capse HP (2 cartuşe, 1.500 capse fiecare)
F2A72A Tavă pentru hârtie HP LaserJet, 550 coli
F2A73A Carcasă imprimantă HP LaserJet
B5L53A Accesoriu de fax analogic 600 HP LaserJet MFP
B5L29A Hard disc HP Secure de înaltă performanţă
F5S62A Accesoriu HP Trusted Platform Module
A7W14A Tastatură HP LaserJet, mască de caractere suedeze
E5K48A SODIMM DDR3 HP de 1 GB x32 144 pini (800 MHz)
F2A87A Porturi USB interne HP
B5L31A Port HP pentru echipamente de la alţi furnizori

Conectivitate J8030A Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless

J8031A Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw

Service şi asistenţă U8TT5E - asistenţă hardware HP, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M527 MFP, 3 ani
U8TT6E - asistenţă hardware HP, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M527 MFP, 4 ani
U8TT7E - asistenţă hardware HP, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M527 MFP, 5 ani
U8TT8E - asistenţă hardware HP, 4 ore 9x5 cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M527 MFP, 3 ani
U8TV6PE - asistenţă hardware HP post-garanţie, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M527 MFP, 1 an
U8TV7PE - asistenţă hardware HP post-garanţie, următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M527 MFP, 2 ani
U8TV8PE - asistenţă hardware HP post-garanţie, 4 ore 9x5 cu reţinere suporturi defecte, LaserJet M527 MFP, 1 an

Specificaţii tehnice
Model HP LaserJet Enterprise MFPM527dn HP LaserJet Enterprise MFPM527f HP LaserJet Enterprise FlowMFPM527c

Număr produs F2A76A F2A77A F2A81A

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

Panou de control afişaj LCD color de 20,3 cm (8") cu ecran tactil; afişaj rotativ (unghi reglabil); buton „Home” iluminat (pentru revenire
rapidă la meniul principal)

Afişaj LCD color de 20,3 cm (8") cu ecran tactil; afişaj
rotativ (unghi reglabil); buton „Home” iluminat (pentru
revenire rapidă la meniul principal); tastatură integrată

Imprimare

Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare1 Alb-negru (A4, normal): Până la 43 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 34 ipm

Prima pagină evacuată2 Alb-negru (A4, pregătit): În numai 5,7 s; Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,7 s

Rezoluţie de imprimare Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Ciclu lunar de funcţionare3 Până la 150.000 de pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat4: 2.000–7.500

Funcţii software inteligente ale imprimantei Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaţionare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB uşor accesibil

Limbaje de imprimantă standard HP PCL 6, HP PCL 5 (driverul HP PCL 5 este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v1.7)

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
World Type); 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

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafaţămaximă de imprimare: 215,9 x 355,6 mm

Imprimare duplex Automat (standard)

Copiere

Viteză de copiere5 Negru (A4): Până la 43 cpm

Specificaţii copiator Copiere faţă-verso; scalabilitate; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curăţare fundal, claritate); câte N; ordonare N sau Z; orientare conţinut; colaţionare; broşură; generare
lucrări; stocare lucrări de la o margine la alta; copie CI; copiere agendă; copiere de la A la B (diferite dimensiuni de suporturi); Numărmaxim de copii: Până la 9.999 copii;
Rezoluţie copie: Până la 600 x 600 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%

Scanare

Viteză de scanare6 Normal (A4): Până la 43 ppm/43 ipm (monocrom), până la 38 ppm/38 ipm (color); Duplex (A4): Până la 43 ipm
(monocrom), până la 38 ipm (color)

Normal (A4): Până la 45 ppm/64 ipm (monocrom),
până la 45 ppm/58 ipm (color); Duplex (A4): Până la 64
ipm (monocrom), până la 58 ipm (color)

Format fişier scanat PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care
se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face
căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB
cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care
se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face
căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); imprimare de la
USB cu acces simplu: PDF, PS, fişiere gata de imprimare
(.prn, .pcl, .cht)
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Model HP LaserJet Enterprise MFPM527dn HP LaserJet Enterprise MFPM527f HP LaserJet Enterprise FlowMFPM527c

Număr produs F2A76A F2A77A F2A81A

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Suport plat, ADF (faţă-verso, cu o singură trecere); Tehnologie de scanare: CIS (Contact Image Sensor); Moduri de intrare scanare: Aplicaţii pe panoul frontal:
copiere, e-mail, salvare în folder de reţea, salvare pe USB, salvare în memorie dispozitiv, aplicaţii de platformă de extensibilitate deschisă (OXP); Scanare duplex cu
alimentator automat de documente: Da; Dimensiunemaximă de scanare (masă plană, ADF): 356 x 216 mm; Rezoluţie optică de scanare: Maximum 600 dpi

Funcţii avansate de scanare Optimizare text/imagine;ajustări ale imaginii;generare lucrări;setare calitate ieşire;rezoluţie de scanare selectabilă
de la 75 la 600 dpi;detectarea automată a culorilor;ştergere margine;notificare lucrări;suprimare pagini goale;seturi
rapide HP

Optimizare text/imagine; ajustări de imagine; generare
lucrări; setare calitate ieşire; rezoluţie de scanare
selectabilă între 75 şi 600 dpi; detectare automată a
culorilor; ştergere margini; notificare lucrări; suprimare
pagini goale; seturi rapide HP; HP EveryPage; orientare
automată; recunoaşterea optică a caracterelor
încorporată (OCR); decupare automată la pagină; ton
automat

Volum de scanare lunar recomandat7 4.150-6.900 8.350-13.900

Suprafaţă scanabilă Dimensiunemaximă suport (suport plat): 356 x 216 mm; Dimensiuneminimă suport (ADF): 105 x 127 mm; Dimensiunemaximă suport (ADF): 356 x 216 mm

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri 24 biţi / 256

Transmitere digitală Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de
reţea; salvare pe unitate USB; trimitere pe FTP; trimitere
către fax Internet; agendă adrese locală; SMTP peste
SSL; eliminare pagini goale; ştergere margini; detectare
automată culori; decupare automată la conţinut; PDF
compact;; Opţional: Opţional prin HP Digital Sending
Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către
fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare;
fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă
de adrese locală

Standard: scanare către e-mail; salvare în folder de
reţea; salvare pe unitate USB; trimitere pe FTP; trimitere
către fax LAN; trimitere către fax Internet; agendă
adrese locală; SMTP peste SSL; eliminare pagini goale;
ştergere margini; detectare automată culori; decupare
automată la conţinut; PDF compact;; Opţional: Opţional
prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere
către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere
către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere
către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală

Standard: scanare către e-mail; salvare în folder de
reţea; salvare pe unitate USB; trimitere către Sharepoint;
trimitere pe FTP; trimitere către fax LAN; trimitere către
fax Internet; OCR; agendă adrese locală; SMTP peste
SSL; eliminare pagini goale; ştergere margini; detectare
automată culori; decupare automată la conţinut; PDF
compact; tonuri automate; orientare automată;
detectare preluare multiplă; îndreptare automată;
decupare automată la pagină; OCR; Opţional: Opţional
prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere
către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere
către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere
către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală

Fax

Fax Opţional Da, 33,6 kbps

Specificaţii fax Memorie fax: Până la 500 pagini
Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi Excelent: 203 x 196 dpi
superfine: 203 x 392 sau 300 x 300 dpi; Conformitate Telecom: Telecomunicaţii prin cablu: ES 203 021; Directiva
R&TTE 1999/5/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări Telecom în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune

Funcţii software inteligente ale faxului Faxuri stocate;arhivare faxuri;scalare pentru încadrare;agendă de fax;fax prin reţea LAN/Internet;confirmarea
numărului de fax;programare faxuri în zile libere

Viteză procesor 1,2 GHz

Conectivitate

Standard 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 USB 2.0 de mare
viteză, dispozitiv; 1 reţea Gigabit Ethernet
10/100/1000T

1 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1 reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
fax

Opţional Accesoriu HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A; server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A

Wireless Opţional, activat la achiziţionarea accesoriilor HW.

Capabilitate de imprimare mobilă8 HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™

Protocoale de reţea acceptate IPv4/IPv6: Compatibil cu 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, ePrint

Capabilităţile reţelei Da, prin Gigabit Ethernet integrat

Unitate de disc fix Opţional, 500 GB (cu accesoriul B5L29A) Standard, hard disk HP Secure de înaltă performanţă, minimum 320 GB; criptare hardware AES 128 sau mai mare;
capabilităţi de ştergere securizată (ştergere securizată fişiere - fişiere temporare de lucrări, ştergere securizată -
date lucrări, ştergere securizată ATA - disc); Guvernul S.U.A.: standard, hard disk FIPS 140-2 validat, minimum 500
GB

Memorie Standard: 1,25 GB (imprimantă), 500 MB (scaner) – Memorie standard totală: 1,75 GB; Maxim: 9 2 GB (imprimantă), 500 MB (scaner) – Memorie standard maximă: 2,5 GB

Manipulare suport

Numărul tăvilor pentru hârtie Standard: 2; Maxim: 4

Tipuri suport Hârtie (bond, color, cu antet, simplă, pretipărită, pre-perforată, reciclată, brută), plicuri, etichete, carduri, transparente, create de utilizator

Dimensiune suport Particularizate (metric): Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2: de la 102 x 148 la 216 x 297 mm; tăvile 3+ opţionale: de la 102 x 148 la 216 x 356 mm
Acceptate (metric): Tava 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, cărţi poştale (JIS simple şi duble), plicuri (DL, C5, C6, B5), dimensiuni suporturi personalizate: de la 76 x 127 la 216 x
356 mm; tava 2, tăvile 3, 4 şi 5 opţionale: A4, A5, B5, dimensiuni personalizate pentru carte poştală dublă: de la 102 x 148 la 216 x 297 mm
ADF: A4, A5, B5

Manipulare suport Intrare standard: Tavă de intrare 1 x 550 coli Tavă
multifuncţională 1 x 100 coli
Ieşire standard: Sertar de ieşire de 250 coli
Intrare opţională: Tavă opţională de 550 de coli (se
adaugă până la 3 tăvi)

Intrare standard: Tavă de intrare 1 x 550 coli Tavă multifuncţională 1 x 100 coli
Ieşire standard: Sertar de ieşire de 250 de coli, capsator comod
Intrare opţională: Tavă opţională de 550 de coli (se adaugă până la 3 tăvi)

Greutate suport Tava 1: 60–200 g/m²; tăvile 2–5: 60–120 g/m²; ADF: 45–200 g/m²
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Model HP LaserJet Enterprise MFPM527dn HP LaserJet Enterprise MFPM527f HP LaserJet Enterprise FlowMFPM527c

Număr produs F2A76A F2A77A F2A81A

Capacitate de intrare Tava 1: coli: 100; plicuri: 10
Tava 2: coli: 550
Tava 3: Coli: câte 550 fiecare
Maxim: Până la 2.300 coli
ADF: Standard, 100 coli

Capacitate de ieşire Standard: Până la 250 de coli
Plicuri: Până la 10 plicuri
Suport transparent: Până la 75 de coli
Maxim: Până la 250 de coli

Sisteme de operare compatibile Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows 10 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile pe
32 biţi/64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi, Windows Vista toate ediţiile pe 32 biţi (Home Basic, Premium, Professional etc.);
sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la http://www.HP.com): Windows 10 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi (cu excepţia SO RT pentru
tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 7 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi, Windows Vista toate ediţiile pe 32 biţi şi
64 biţi (Home Basic, Premium, Professional etc.); Mac OS (drivere de imprimare HP disponibile de la http://www.hp.com şi Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivere In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP In-OS): 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

Sisteme de operare de reţea compatibile Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows Server 2008 R2 64 biţi (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2008 32 biţi/64 biţi (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal
Services); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (UPD) sau driverele specifice pentru produs de la http://www.HP.com: Windows Server
2012/2012 R2 64 biţi Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 biţi/64 biţi (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biţi/64 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster &
Terminal Services); Citrix (pe Windows Server 2003/2003 R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 şi 3);
Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 şi 3); Citrix (pe Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 şi 3); Citrix
XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (pe Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servere Novell
(www.novell.com/iprint); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 pentru Linux; NetWare 6.5/SP8; clienţi Novell
(www.novell.com/iprint); Windows 8 (32 biţi/64 biţi) recomandat v5.86+; Windows 8.1 recomandat v5.94+; Windows 7 (32 biţi/64 biţi) recomandat v5.82+; Windows Vista (32
biţi/64 biţi) recomandat v5.82+; configurare Scanare către folder şi e-mail

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 10 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi (cu excepţia SO RT pentru tablete),
Windows 7 toate ediţiile pe 32 biţi/64 biţi, Windows Vista toate ediţiile pe 32 biţi (Home Basic, Premium, Professional etc.), unitate CD-ROM/DVD sau conexiune Internet,
conexiune dedicată USB sau de reţea sau conexiune Wireless, 200 MB spaţiu disponibil pe hard disk, hardware compatibil cu SO (pentru cerinţe de hardware pentru SO, vizitaţi
http://www.microsoft.com);
Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, hardware compatibil cu SO (pentru cerinţe
de hardware pentru SO, vizitaţi http://www.apple.com)

Software inclus Pentru Windows OS: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, experienţă dispozitiv HP (DXP), HP Send Fax, actualizare HP, asistenţă
înregistrare produs, asistenţă servicii Web HP (HP Connected), manuale online pentru utilizatori; pentru Mac OS: ecran de întâmpinare (direcţionează utilizatorii către HP.com
sau sursa de aplicaţii a SO pentru software LaserJet)

Gestiunea securităţii Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie
prepartajată şi autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec

Gestiunea imprimantei Kit de resurse administrator imprimantă UPD; Şablon administrator Active Directory pentru UPD, AutoUpgradeUPD, utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere,
administrator imprimare gestionată, PRNCON. EXE, HPPRLOG, Migrare-Server-Instrumente, UpdateNow, eliminare drivere PlugPlay; software HP Web JetAdmin, software HP
Proxy Agent, HP JetAdvantage Security Manager

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim: 482 x 496 x 497 mm; Maxim: 507 x 631 x 497 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 735 x 592 x 613 mm

Greutate imprimantă10 21,9 kg 22,0 kg 22,1 kg

Greutate pachet 27,52 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: de la 15 la 32,5ºC; Umiditate: 30 - 70% RH

Stocare Temperatură: -20 – 60ºC; Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică11 Emisii de putere acustică: 6,8 B(A); Emisii de presiune acustică: 54 dB (A)

Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a., 50/60 Hz,
4 A (+/- 10%); Consum12: 671 waţi (imprimare), 27,8
waţi (pregătit), 3,2 waţi (repaus), 0,71 waţi
(oprire/pornire automată), conexiune LAN: 0,06 waţi
(oprire automată), 0,06 waţi (oprit); Consum tipic de
energie (TEC)13: 1,752 kWh/săptămână (Energy Star);
Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată

Cerinţe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a., 50/60 Hz,
4 A (+/- 10%); Consum12: 671 waţi (imprimare), 27,8
waţi (pregătit), 3,2 waţi (repaus), 0,71 waţi
(oprire/pornire automată), conexiune LAN: 0,06 waţi
(oprire automată), 0,06 waţi (oprit); Consum tipic de
energie (TEC)13: 1,752 kWh/săptămână (Energy Star),
1,648 kWh/săptămână (Blue Angel); Tip sursă de
alimentare: Sursă alimentare încorporată

Cerinţe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a., 50/60 Hz,
4 A (+/- 10%); Consum12: 671 waţi (imprimare), 27,8
waţi (pregătit), 3,2 waţi (repaus), 0,71 waţi
(oprire/pornire automată), conexiune LAN: 0,06 waţi
(oprire automată), 0,06 waţi (oprit); Consum tipic de
energie (TEC)13: 1,752 kWh/săptămână (Energy Star),
1,648 kWh/săptămână (Blue Angel); Tip sursă de
alimentare: Sursă alimentare încorporată

Tehnologie cu caracteristici de
economisire a energiei

Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; copiere instant

Certificări CISPR 22:2008 (Internaţional) - Clasa A; EN 55022:2010
(UE) - Clasa A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010;
Directiva EMC 2004/108/CE; alte aprobări EMC în
conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune
Certificat ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver
Certificat Blue Angel: Nu; consultă documentul ECI

CISPR 22:2008 (Internaţional) - Clasa A; EN 55022:2010
(UE) - Clasa A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010;
Directiva EMC 2004/108/CE; alte aprobări EMC în
conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune
Certificat ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver
Certificat Blue Angel: Nu; consultă documentul ECI

CISPR 22:2008 (Internaţional) - Clasa A; EN 55022:2010
(UE) - Clasa A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010;
Directiva EMC 2004/108/CE; alte aprobări EMC în
conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune
Certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP
Certificat Blue Angel: Da; Blue Angel RAL-UZ 205

Ce se găseşte în cutie HP LaserJet Enterprise MFP M527dn; cartuş de toner
LaserJet original HP 87A Negru (9.000 pagini); CD-uri cu
software şi documentaţie în format electronic; ghid
pentru utilizator; pliante de asistenţă; fişe de garanţie;
erate necesare

HP LaserJet Enterprise MFP M527f; cartuş de toner
LaserJet original HP 87A Negru (9.000 pagini); CD-uri cu
software şi documentaţie în format electronic; ghid
pentru utilizator; pliante de asistenţă; fişe de garanţie;
erate necesare

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c; cartuş de
toner LaserJet original HP 87A Negru (9.000 pagini);
CD-uri cu software şi documentaţie în format electronic;
ghid pentru utilizator; pliante de asistenţă; fişe de
garanţie; erate necesare

Garanţie Garanţie un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele legale locale. Consultaţi
http://www.hp.com/support pentru informaţii despre opţiunile de servicii şi asistenţă HP premiate, aplicabile pentru ţara/regiunea dvs.
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Note de subsol
1 Pe baza testării interne HP a timpului de ieşire a primei pagini, din modul Repaus şi a vitezei de imprimare duplex, în august 2015. Valorile depind de setările dispozitivului. Rezultatele reale pot varia.
2 Numai HP oferă o combinaţie de caracteristici de securitate pentru verificarea integrităţii până la BIOS, cu capabilităţi de întreţinere automată. Unele caracteristici necesită achiziţii suplimentare. Pentru a activa caracteristicile
de securitate, poate fi necesară o actualizare a pachetului de servicii FutureSmart. Află mai multe la hp.com/go/printersthatprotect.
3 Afirmaţia privind mai multe pagini faţă de cartuşele anterioare se bazează pe compararea cartuşelor de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 55X Negru cu cartuşele de toner LaserJet originale de capacitate
extinsă HP 87X Negru. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
4 Pe baza testării HP utilizând metoda consumului tipic de energie (TEC) din cadrul programului ENERGY STAR® sau a datelor raportate în energystar.gov în august 2015. Rezultatele reale pot varia.
5 Anumite soluţii necesită descărcare sau achiziţionare suplimentară. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/printingsolutions.
6 Plug-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.
7 Cartuşele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 87X Negru nu sunt incluse; cumpăraţi-le separat.
8 Imprimarea Wireless Direct necesită cumpărarea accesoriului opţional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua Wi-Fi a unui 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.
9 Funcţionalitatea „Atinge şi imprimă” necesită cumpărarea accesoriului opţional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea cu tehnologie NFC (Near Field Communication).
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 Lucrul în reţea wireless necesită cumpărarea serverului de imprimare HP Jetdirect 2900nw. Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor
VPN active.

Denegări privind specificaţiile tehnice
1 Măsurare 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.
2 Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de tensiunea de intrare, de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi
de complexitatea documentului.
3 Ciclul de funcţionare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparaţie a robusteţei produsului 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.
4 HP recomandă ca numărul de pagini pe lună imprimate ca imagini 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.
5 Timpul de ieşire a primei copii şi viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând 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.
6 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.
7 Pentru funcţionarea optimă a dispozitivului, HP recomandă ca numărul de pagini scanate pe lună să se încadreze în intervalul specificat.
8 Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile la 2,4 GHz. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau software şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opţional.
Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/mobileprinting.
9 Memoria maximă este cu DIMM-uri de 1 GB instalate. Valoarea maximă utilizabilă de firmware este de 2 GB, astfel că 250 MB sunt neutilizaţi în această configuraţie.
10 Include cartuş de toner de dimensiune A.
11 Valorile acustice se pot modifica. Pentru informaţii actualizate, consultaţi http://www.hp.com/support.
12 Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica 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 de 115 V.
13 Se bazează pe metoda Blue Angel TEC cu următoarele excepţii posibile: setare de întârziere a modului de repaus, de 1 minut sau mai puţin, funcţie Wi-Fi dezactivată.

http://www.hp.com/ro

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 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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