
Dane techniczne

Drukarki HP Color LaserJet
seria Enterprise M651

Najwyższa, niezawodna jakość kolorów
Wydajność, na której można polegać: niezawodne drukowanie profesjonalnej jakości
dokumentów kolorowych w dużych nakładach. Wydajne opcje szybkiego drukowania i
drukowania mobilnego oraz łatwe zarządzanie pomagają zapewnić produktywność w dowolnym
miejscu.

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651dn

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651xh

Inwestycja w niezawodne drukowanie.
● Rezultaty, jakich wymaga Twoja firma. Drukuj wysokiej jakości dokumenty strona po stronie,
bez obaw o realizację zadań.

● Niezawodne rezultaty dzięki drukarce zaprojektowanej z myślą o cichej i maksymalnie
samodzielnej pracy.

● Nie ryzykuj – niezawodne oprogramowanie sprzętowe z możliwością aktualizacji gwarantuje
ciągłość usług drukowania.

● Najwyższa jakość wydruków – zapewnij każdemu z oddziałów firmy dostęp do profesjonalnej
jakości wydruków w żywych kolorach.

Kontynuuj działalność firmy niemal z dowolnego miejsca.
● Drukowanie bez kabli lub połączenia sieciowego. Opcjonalna funkcja bezpośredniego druku
bezprzewodowego zapewnia łatwy dostęp do drukarki1.

● Łatwe drukowanie bezprzewodowe dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu (NFC):
wygoda druku z urządzeń przenośnych za pomocą technologii Touch-to-print2.

● Łatwy druk bezprzewodowy ze smartfona, tabletu lub notebooka – w domu, w pracy lub w
podróży; Certyfikat Mopria3.

● Technologia Apple® AirPrint™ oferuje możliwość drukowania niemal z każdego miejsca4.
Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych z wbudowaną obsługą druku lub z
zainstalowaną aplikacją i oprogramowaniem HP ePrint3.

Przygotuj się na przyszłość.
● Idź z duchem czasu: oprogramowanie sprzętowe HP FutureSmart pozwala z łatwością
aktualizować drukarkę wraz z rozwojem rozwiązań.

● Możesz polegać na drukarce, która dzięki możliwości łatwej rozbudowy funkcji może rozwijać
się wraz z firmą.

● Oprogramowanie HP Web Jetadmin umożliwia monitorowanie i sterowanie drukarkami bez
względu na to, gdzie znajduje się użytkownik5.

● Ochrona wrażliwych danych biznesowych z użyciem zaawansowanych zabezpieczeń i
szyfrowanego dysku twardego6.

Wydajność dużych zadań drukowania.
● Wyjątkowo korzystny stosunek wartości do ceny oryginalnych wkładów atramentowych HP o

dużej pojemności.

● Łatwe sterowanie na wyciągnięcie ręki: wybór ustawień na kolorowym ekranie dotykowym o
przekątnej 11 cm (4,3 cala).

● Drukarka umożliwia obsługę zadań wysokonakładowych – pojemność podajników papieru
może wynieść 3100 arkuszy7.



Przegląd produktu

Ilustracja przedstawia drukarkę HP Color LaserJet Enterprise
M651xh:

1. Intuicyjny kolorowy panel sterowania VGA o przekątnej 10,9 cm
2. Odbiornik na 500 arkuszy
3. Przycisk Home (powrót do ekranu głównego)
4. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do wkładów z tonerami i
bębnów HP

5. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
6. Podajnik na 500 ark.
7. 2 podajniki papieru na 500 arkuszy
8. Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy)
9. Gniazdo do integracji sprzętu

10. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego drukowania plików (przed
użyciem dostępny port USB musi zostać aktywowany przez administratora)

11. Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy obsługuje arkusze o gramaturze do
220 g/m²

12. Dolna prawa pokrywa (dostęp do usuwania uwięzionych arkuszy papieru)
13. Dysk twardy HP Secure High-Performance
14. Procesor 800 MHz, 1 GB pamięci RAM
15. Port Hi-Speed USB 2.0 na potrzeby drukowania
16. Port Hi-Speed USB 2.0 (do podłączania urządzeń innych producentów)
17. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington

Krótka charakterystyka

Model Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651n

Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651dn

Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651xh

Numer produktu CZ255A CZ256A CZ257A

Automatyczne drukowanie dwustronne Niedostępny Tak Tak

Podajnik uniwersalny nr 1 na 100 arkuszy Tak Tak Tak

Podajnik nr 2 na 500 arkuszy Tak Tak Tak

Podajnik nr 3 na 500 arkuszy Opcjonalne Opcjonalne Niedostępny

Podajnik nr 4 na 500 arkuszy Opcjonalne Opcjonalne Niedostępny

Podajnik na 500 arkuszy z szafką Opcjonalne Opcjonalne Niedostępny

Podajnik na 2 x 500 arkuszy i podajnik na 1500 arkuszy ze
stojakiem

Opcjonalne Opcjonalne Tak

Certyfikat ENERGY STAR® Brak Tak Tak

Dysk twardy HP Secure High-Performance Niedostępny Niedostępny Tak



Zawartość opakowania

Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise
M651n (CZ255A)

Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise
M651dn (CZ256A)

Drukarki HP Color LaserJet seria Enterprise
M651xh (CZ257A)

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651n;
Wkłady HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym,
purpurowym i żółtym tonerem (zainstalowane)
(wydajność ok. 11 500 stron w czerni, ok. 15 000
stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i
dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji
sprzętu); przewód zasilania; Serwer druku HP
Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Gniazdo
do integracji sprzętu; Port USB do drukowania
bezpośredniego; Uniwersalny podajnik 1 na 100
arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy; Ulotka dot.
pomocy technicznej

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651dn;
Wkłady HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym,
purpurowym i żółtym tonerem (zainstalowane)
(wydajność ok. 11 500 stron w czerni, ok. 15 000
stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i
dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji
sprzętu); przewód zasilania; Serwer druku HP
Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Gniazdo
do integracji sprzętu; Port USB do drukowania
bezpośredniego; Uniwersalny podajnik 1 na 100
arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy; moduł
automatycznego druku dwustronnego
(wbudowany); Ulotka dot. pomocy technicznej

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M651xh;
Wkłady HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym,
purpurowym i żółtym tonerem (zainstalowane)
(wydajność ok. 11 500 stron w czerni, ok. 15 000
stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i
dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji
sprzętu); przewód zasilania; Serwer druku HP
Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Gniazdo
do integracji sprzętu; Port USB do drukowania
bezpośredniego; Uniwersalny podajnik 1 na 100
arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, podajnik HCI
(o dużej pojemności); Automatyczny moduł druku
dwustronnego (wbudowany); Ulotka dot. pomocy
technicznej; Wydajny, bezpieczny dysk twardy HP,
minimum 320 GB, szyfrowanie sprzętowe AES
256 lub silniejsze;

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria CZ261A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP LaserJet
CZ262A Podajnik papieru HP LaserJet na 500 arkuszy z szafką
CZ263A Podajnik papieru HP 2x500/1x1500-sheet z podstawą
CC497A Podajnik papieru pocztówkowego do drukarek HP LaserJet

Sieci i łączność J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500*
J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w*
J8029A Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct*
E5K46A Akcesoria HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print*

Materiały eksploatacyjne CF330X HP 654X wkład z czarnym tonerem LaserJet o wysokiej wydajności 20 500 stron
CF320A HP 652A wkład z czarnym tonerem LaserJet 11 500 stron
CF331A HP 654A wkład z błękitnym tonerem LaserJet 15 000 stron
CF332A HP 654A wkład z żółtym tonerem LaserJet 15 000 stron
CF333A HP 654A wkład z purpurowym tonerem LaserJet 15 000 stron
CE246A Grzałka utrwalająca 110 V HP Color LaserJet CE246A
CE247A Grzałka utrwalająca 220 V HP Color LaserJet CE247A 150000 str.
CE249A Zespół przenoszenia obrazu HP Color LaserJet CE249A 150000 str.
CE265A Moduł pojemników na zużyty toner HP 648A Wydajność zestawu do zbierania tonera to ok. 36000 str. (rzeczywista
wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów, wykorzystanych nośników, warunków
środowiskowych i innych czynników).

Serwis i pomoc techniczna U1UH9E – 3-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
U1UJ0E —4-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
U1UJ1E —5-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
U1UJ2E —3-letnia pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w ciągu 4 godzin w trybie 9x5
U1UL0PE — roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
U1UL1PE – 2-letnia pogwarancyjna pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w następnym dniu roboczym
U1UL2PE – roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP dla drukarek Color LaserJet M651, serwis w ciągu 4 godzin w trybie
9x5.Dostępność rozwiązań U1UJ2E i U1UL2PE należy sprawdzić na poziomie krajowym.

*Akcesoria HP Jetdirect 2700w i HP Jetdirect 2800w nie mogą być zainstalowane jednocześnie.



Dane techniczne

Model Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651n

Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651dn

Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651xh

Numer produktu CZ255A CZ256A CZ257A

Technologia druku Druk laserowy

Panel sterowania Ekran dotykowy WQVGA o przekątnej 10,9 cm (rozdzielczość 480 x 272) z przyciskiem Home (Ekran główny)

Czcionki 105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany
symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); rozszerzone
mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie
hp.com/go/laserjetfonts.

Szybkość procesora 800 MHz

Pamięć 1,5 GB (pamięć systemowa)

Prędkość druku Do 42 str./min w czerni (A4); Do 42 str./min w kolorze (A4); Do 38 obrazów na minutę dupleks (A4)
Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można
znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania,
sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

Czas wydruku pierwszej strony W ciągu zaledwie 9,0 sekund w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 9,0 sekund w kolorze (A4, tryb gotowości)

Opcje wydruku z dupleksem Ręczny (z obsługą przez sterownik) Automatyczny (standardowo) Automatyczny (standardowo)

Miesięczny cykl pracy Do 120 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 2000 do 17 000

Obszar drukowania Marginesy drukowania: Górny: 4,3 mm; Dolny: 4,3 mm; Lewy: 4,3 mm; Prawy: 4,3 mm; Maksymalny obszar zadruku

Rozdzielczość druku Do 1200 x 1200 dpi W czerni; Do 1200 x 1200 dpi w kolorze

Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PDF i AirPrint (URF i PDF)

Standardowe rozwiązania
komunikacyjne

1 szybki port urządzeń USB 2.0; 2 porty hosta USB 2.0 (do połączeń z urządzeniami innych producentów); 1 gniazdo akcesoriów (dla blokady
Kensington); 1 port Ethernet

Bezprzewodowe Opcjonalnie, funkcja dostępna wraz z
zakupem akcesorium sprzętowego (J8021A,
J8026A, J8029A lub E5K46A)

Opcjonalnie, funkcja dostępna wraz z
zakupem akcesorium sprzętowego (J8021A,
J8026A, J8029A lub E5K46A)

Opcjonalnie, funkcja dostępna wraz z
zakupem akcesorium sprzętowego (J8021A,
J8026A, J8029A lub E5K46A)

Minimalne wymagania
systemowe

Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 lub nowsza wersja), Windows Vista, Windows XP (SP2 lub nowsza wersja), Windows Server 2003 (SP1 lub
nowsza wersja), Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowana uniwersalna magistrala szeregowa (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe;
Informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych można znaleźć na stronie www.microsoft.com
Mac: OS X v10.6 Snow Leopard; OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem;
Dedykowana uniwersalna magistrala szeregowa (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Obsługiwane systemy
operacyjne

Windows XP SP3 lub nowsza wersja (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows
Server 2003 SP2 lub nowsza wersja (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012
(64-bit); Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Informacje na temat obsługi najnowszych
systemów operacyjnych: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356, Android Citrix® i Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd),
sterownik oprogramowania HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintsoftware, Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint),
urządzenia SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers, SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX http://www.hp.com/go/unix, UNIX Jetdirect
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software, skrypty modelowe Unix http://www.hp.com/go/unixmodelscripts

Obsługiwane protokoły
sieciowe

IPv4/IPv6: Zgodność z Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowsza wersja); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Port 9100; LPD; WS Discovery;
IPP; Secure-IPP; IPsec/zapora; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; IP Direct Mode; WS Print; Inne:
NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint

Dołączone oprogramowanie Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6, łącze sieciowe do oprogramowania Mac (Instalator Mac), Instalator Windows

Pojemność podajników Podajnik 1: arkusze, papier (75 g/m²): 100, etykiety, folia, kartony (163 g/m²): 50; kartony (216 g/m²): 30; koperty: 10
Podajnik 2: arkusze, papier (75 g/m²): 500; papier błyszczący (160 g/m²): 300; papier błyszczący (220 g/m²): 100

Opcjonalny podajnik 3, 4: arkusze, papier
(75 g/m²): 500; papier błyszczący (160
g/m²): 300; papier błyszczący (220 g/m²):
100; Opcjonalny podajnik 5: arkusze, papier
(75 g/m²): 1500; papier błyszczący (160
g/m²): 300; papier błyszczący (220 g/m²):
100

Opcjonalny podajnik 3, 4: arkusze, papier
(75 g/m²): 500; papier błyszczący (160
g/m²): 300; papier błyszczący (220 g/m²):
100; Opcjonalny podajnik 5: arkusze, papier
(75 g/m²): 1500; papier błyszczący (160
g/m²): 300; papier błyszczący (220 g/m²):
100

Podajnik 3, 4: arkusze, papier (75 g/m²):
500; papier błyszczący (160 g/m²): 300;
papier błyszczący (220 g/m²): 100; Podajnik
5: arkusze, papier (75 g/m²): 1500; papier
błyszczący (160 g/m²): 300; papier
błyszczący (220 g/m²): 100

Maksymalnie: Do 3100 arkuszy

Gramatura papieru Podajnik uniwersalny: od 60 do 220 g/m², podajniki papieru na 500 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego: od 60 do 120 g/m² (zwykły
papier), od 105 do 220 g/m² (papier błyszczący)

Format papieru Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); koperty (C5, B5, C6, DL ISO); pocztówka; Dpostcard; od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Podajnik 2: A4; A5; B5 (JIS); od 148 x 210 do 216 x 356 mm
Podajnik 3: A4; A5; B5 (JIS); od 148 x 210 do 216 x 356 mm

Pojemność zasobnika
wyjściowego

Do 500 ark., Do 30 kopert, Do 100 arkuszy
Maksymalnie: Do 500 ark.

Nośniki Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej
gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący, wstępnie
zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki), folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, nieprzejrzyste folie

Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

http://hp.com/go/laserjetfonts


Model Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651n

Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651dn

Drukarki HP Color LaserJet seria
Enterprise M651xh

Numer produktu CZ255A CZ256A CZ257A

Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie uwierzytelnianiem: uwierzytelnianie Kerberos; uwierzytelnianie LDAP; kody PIN dla 1000 użytkowników; opcjonalne zaawansowane
funkcje uwierzytelniania HP i innych producentów (np.; czytniki identyfikatorów); Sieć: IPsec/zapora z certyfikatem; klucz PSK; i uwierzytelnianie
Kerberos; obsługa wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec; uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certyfikaty; lista kontroli
dostępu; Dane: szyfrowanie pamięci masowej; szyfrowanie PDF i wiadomości e-mail (wykorzystuje zweryfikowane biblioteki kryptograficzne FIPS 140
firmy Microsoft); funkcja Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); szyfrowanie danych uwierzytelniających; Urządzenie: gniazdo zabezpieczeń; wyłączanie
portu USB; gniazdo do integracji rozwiązań zabezpieczających; Zarządzanie zabezpieczeniami: zgodność z HP Imaging & Printing Security Center

Panel sterowania Ekran dotykowy WQVGA o przekątnej 10,9 cm (rozdzielczość 480 x 272) z przyciskiem Home (Ekran główny)

Wymiary drukarki (szer. x głęb.
x wys.)

550 x 520 x 455 mm 550 x 520 x 455 mm 660 x 665 x 1000 mm

Wymiary opakowania (szer. x
głęb. x wys.)

750 x 678 x 597 mm 750 x 678 x 597 mm 760 x 860 x 1373 mm

Masa drukarki 39,1 kg 39,1 kg 69,6 kg

Waga w opakowaniu (brutto) 44,6 kg 44,6 kg 86 kg

Środowisko pracy Temperatura: 10–30ºC, Wilgotność: wilgotność względna 30-70%

Archiwizacja danych Temperatura: Od 0 do 35ºC, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%

Akustyka Moc dźwięku: 7,1 B(A)
Ciśnienie akustyczne: 55 dB (A)

Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 220 – 240 V pr. zm. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Pobór mocy: 650 W (drukowanie), 67 W (tryb gotowości), 8,5 W (tryb uśpienia), 1,9 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączanie przez sieć
LAN), 0,1 W (urządzenie wyłączone ręcznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączanie ręczne). Średnie zużycie energii: 4,7 kWh/tydzień.

Certyfikaty CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasa A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, FCC tytuł 47 CFR,
ICES-003, dyrektywa EMC 2004/108/WE ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach; Zgodność z
normą Energy Star; Certyfikat Blue Angel.

Gwarancja Roczna gwarancja z serwisem wmiejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z
wymogami prawa. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz opcje pomocy technicznej w danym regionie są na stronie hp.com/support.

1 Urządzenia przenośne mogą wymagać zainstalowania aplikacji lub sterownika. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od drukarki. Szczegółowe informacje są
dostępne na stronie hp.com/go/businessmobileprinting. Funkcja bezpośredniego druku bezprzewodowego wymaga zakupu opcjonalnego modułu.
2 Urządzenia przenośne muszą obsługiwać druk za pośrednictwem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC). Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna na stronie
hp.com/go/businessmobileprinting. Funkcja Touch-to-print wymaga zakupu opcjonalnego modułu.
3 Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej
zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z
drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto w serwisie HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego
połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci można uzyskać u
usługodawcy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/businessmobileprinting. Urządzenia z certyfikatem Mopria spełniają wymogi wspólnego standardu, który umożliwia
łatwe drukowanie mobilne, wymagając minimum konfiguracji lub nie wymagając jej w ogóle.
4 Obsługuje systemy OS X® Lion i OS X Mountain Lion oraz następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad® (wszystkie modele), iPhone® (3GS lub nowsza wersja) oraz iPod
touch® (trzeciej generacji lub nowsza wersja). Współpracuje z drukarkami HP obsługującymi technologię AirPrint i wymaga połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie
z systemem OS X lub iOS. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. OS X, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi
Apple® Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
5 Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania na stronie hp.com/go/webjetadmin.
6 Szyfrowany dysk twardy jest dostępny wyłącznie w drukarce HP Color LaserJet Enterprise M651xh.
7 Maksymalna pojemność wymaga zakupienia dodatkowych podajników papieru do drukarek HP Color LaserJet Enterprise M651n i HP Color LaserJet Enterprise M651dn.
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