
Dane techniczne

Drukarki kolorowe HP Officejet
seria Enterprise X555

Niezawodność drukarek laserowych w połączeniu z prędkością i kosztami drukarek
atramentowych
Firmowa rewolucja w zakresie druku. Drukowanie kolorowych dokumentów z dwukrotnie
większą prędkością przy połowie kosztów w przeliczeniu na stronę w porównaniu z kolorowymi
drukarkami laserowymi1,2. Ta drukarka z wbudowanymi zaawansowanymi zabezpieczeniami i
pełnymi funkcjami zarządzania zapewnia pracę i przydatność przez długie lata.

Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn

Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh

Dwukrotnie większa prędkość przy kosztachmniejszych o połowęw porównaniu z
drukarkami laserowymi1,2
● Kolor wysokiej jakości przy kosztach w przeliczeniu na stronę mniejszych nawet o 50% w
porównaniu z kolorowymi drukarkami laserowymi2.

● Przyspiesz drukowanie w firmie i zapewnij wysoką wydajność pracy – druk nawet dwukrotnie
szybszy w porównaniu do drukarek laserowych1.

● Atramenty pigmentowe umożliwiają drukowanie trwałych dokumentów o wysokiej
odporności na wodę, blaknięcie i rozmazywanie atramentu.3.

● Drukarka zaprojektowana z myślą o prędkości – drukowanie stron o pełnej szerokości z pełną
prędkością druku dzięki technologii HP PageWide.

Wpełni wyposażona drukarka dla przedsiębiorstw
● Pewność ochrony poufnych danych biznesowych dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom.

● Centralne monitorowanie i sterowanie drukarkami za pomocą rozwiązania HP Web Jetadmin4.

● Bądź na bieżąco. Łatwa aktualizacja oprogramowania drukarki w miarę rozwoju rozwiązań –
dzięki oprogramowaniu firmowemu HP FutureSmart.

● Korzystaj z prostego oprogramowania i sprzętu, który umożliwia rozszerzenie
funkcjonalności drukarki.

Niezawodność, na której możesz polegać
● Duże nakłady, duże oszczędności – wyjątkowa opłacalność stosowania oryginalnych,
czarnych wkładów atramentowych HP o dużej pojemności5.

● Oszczędność czasu i mniejsze koszty papieru dzięki automatycznemu drukowi
dwustronnemu.

● Niezawodność, na której możesz polegać – ta drukarka została zaprojektowana z myślą o
mniejszej konieczności konserwacji dzięki minimalnej eksploatacji części.

● Realizuj duże zadania druku – ta drukarka obsługuje nawet 1050 arkuszy6.

Łatwe podłączanie i wygodne sterowanie
● Łatwa nawigacja między zadaniami druku dzięki interfejsowi dotykowemu na kolorowym
ekranie o przekątnej 10,9 cm (4,3").

● Włącz funkcję bezpiecznego druku za pomocą jednego polecenia w smartfonie lub tablecie z
obsługą technologii NFC7.

● Wyciągaj zadania do druku z kieszeni – podejdź i wydrukuj dokumenty z nośnika USB.

● Włącz bezpieczne połączenia P2P z bezpośrednim dostępem z urządzeń przenośnych bez
konieczności łączenia się z siecią firmową8.



Przegląd produktu

Przedstawiony zestaw kolorowej drukarki HP Officejet
Enterprise X555xh:
1. Panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm umożliwia
nachylenie w celu zapewnienia wygodniejszej pozycji wyświetlacza

2. Gniazdo integracji sprzętu (HIP) do integracji rozwiązań
3. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego druku plików
4. Pojedyncze drzwiczki umożliwiające dostęp do zaciętego papieru
5. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do wkładów HP
6. Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy różnego typu, o różnych rozmiarach i gramaturach
7. Podajnik 2 na 500 arkuszy
8. Przycisk zasilania
9. Podajnik 3 na 500 arkuszy (akcesorium w zestawie dn)

10. Odbiornik papieru na 300 arkuszy
11. Przedłużenie odbiornika
12. Zintegrowany moduł automatycznego druku dwustronnego
13. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Szybki port USB 2.0 (do druku z poziomu komputera)
15. Szybki port USB 2.0 (do druku z poziomu komputera)
16. Wysokowydajny dysk twardy HP 320 GB HP z zabezpieczeniami (tylko zestaw xh)
17. 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0 na rozwiązania innych producentów
18. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington
19. Szybki port USB 2.0 (do podłączania urządzeń innych producentów)

Krótka charakterystyka

Model Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh

Numer produktu C2S11A C2S12A

Automatyczne drukowanie dwustronne Tak Tak

Podajnik uniwersalny 1 na 50 arkuszy Tak Tak

Podajnik 2 na 500 arkuszy Tak Tak

Podajnik 3 na 500 arkuszy Opcjonalne Tak

Podstawa produktu z szafką Opcjonalne Opcjonalne

Certyfikat ENERGY STAR® Tak Tak

Dysk twardy HP Secure High-Performance Niedostępny Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe
Akcesoria B5L07A Podajnik na 500 arkuszy HP Officejet Enterprise

B5L08A Szafka i stojak drukarki HP Officejet Enterprise

B5L09A Moduł zbierania atramentu HP Officejet Enterprise

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*

Materiały eksploatacyjne D8J07A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, błękitny 6600 stron

D8J08A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, purpurowy 6600 stron

D8J09A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, żółty 6600 stron

D8J10A HP 980 oryginalny wkład atramentowy, czarny 10 000 stron

Serwis i pomoc techniczna U1UL9E – sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 3 lata
U1UM0E – sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 4 lata
U1UM1E – sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 5 lat
U1UM2E – sprzętowa pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin od zgłoszenia w godzinach pracy dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 3
lata
U1XL3PE – pogwarancyjna, sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez rok
U1XL4PE – pogwarancyjna, sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez 2 lata
U1XL5PE – pogwarancyjna pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin od zgłoszenia w godzinach pracy dla kolorowego urządzenia Officejet X555 przez
rok. U1UM2E i U1XL5PE, prosimy o sprawdzenie dostępności na poziomie krajowym.

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



Dane techniczne

Model Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh

Numer produktu C2S11A C2S12A

Technologia druku Technologia HP PageWide z atramentami pigmentowymi

Panel sterowania Kolorowy wyświetlacz graficzny (CGD) o przekątnej ekranu 10,92 cm z interfejsem dotykowym; obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); podświetlany
przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Szybki port USB 2.0; Gniazdo integracji sprzętu (HIP)

Funkcje Wydrukuj

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

Prędkość druku Do 42 str./min w czerni ISO (A4) Do 42 str./min (ISO) w kolorze (A4); Maks. 22 obrazy na minutę dupleks w czerni (A4); Maks. 22 obrazy na minutę
dupleks w kolorze (A4)
Tryb druku biurowy ogólny: Do 70 str./min w czerni (A4); Do 70 str./min w kolorze (A4)
Prędkości ISO mierzone według normy ISO/IEC 24734. Bez pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są
dostępne pod adresem hp.com/go/printerclaims

Czas wydruku pierwszej strony W ciągu zaledwie 10 s w czerni (A4, tryb gotowości); W ciągu zaledwie 10 s w kolorze (A4, tryb gotowości)

Drukowanie dwustronne Automatyczny (standard)

Miesięczny cykl pracy Do 75000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 1500 do 5000

Obszar drukowania Marginesy drukowania: Górny: 4,2 mm; Dolny: 4,2 mm; Lewy: 4,2 mm; Prawy: 4,2 mm; Maksymalny obszar zadruku: 201,6 x 347,1 mm

Rozdzielczość druku Zoptymalizowana rozdzielczość maks. 1200 x 1200 dpi (przy druku z poziomu komputera na papierze HP ColorLok, matowym papierze HP Premium
Inkjet Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi) W czerni; Rozdzielczość maks.
zoptymalizowana do 2400 x 1200 dpi (przy druku z komputera na papierach fotograficznych HP Advanced z rozdzielczością wejściową 600 x 600 dpi)
w kolorze

Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4)

Szybkość procesora 796 MHz

Pamięć 1280 MB

Standardowe rozwiązania
komunikacyjne

2 szybkie porty hosta USB 2.0; 1 szybki port urządzeń USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 gniazdo integracji sprzętu (HIP); 2
wewnętrzne porty hosta USB

Bezprzewodowe Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego

Możliwość drukumobilnego HP ePrint, Apple AirPrint™, bezpośredni druk bezprzewodowy (akcesorium)

Minimalne wymagania systemowe Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit);
Windows Server 2012 (64-bit); Windows XP (SP2+); Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowana uniwersalna magistrala szeregowa
(USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Informacje o systemach operacyjnych i wymaganiach
systemowych są dostępne pod adresem: http://www.microsoft.com
Mac: OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 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, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych:
Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356); Android; Citrix® i Windows Terminal Services (www.hp.com/go/upd); Sterownik oprogramowania HP
ePrint (www.hp.com/go/eprintsoftware); Linux (www.hplip.net); Novell (www.novell.com/iprint); Typy urządzeń SAP (www.hp.com/go/sap/drivers); SAP
Print (www.hp.com/go/sap/print); UNIX (www.hp.com/go/unix); UNIX Jetdirect (www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Skrypty modelu Unix
(www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Obsługiwane protokoły sieciowe IPv4/IPv6: Zgodność z Apple Bonjour (system Mac OS 10.2.4 i nowsza wersja), 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; Inne:
ePrint

Dołączone oprogramowanie Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6; Mac Software Link to Web (instalator Mac); Instalator Windows

Pojemność podajników Podajnik 1: arkusze: 50; koperty: 7; karty: 25; papier fotograficzny: 25; etykiety: 25
Podajnik 2: arkusze: 500; koperty: 30; karty: 100; papier fotograficzny: 100; etykiety: 100

Opcjonalny podajnik 3: arkusze: 500; karty: 100; papier
fotograficzny: 100; etykiety: 100

Podajnik 3: arkusze: 500; karty: 100; papier fotograficzny: 100;
etykiety: 100

Gramatura papieru Podajnik 1: Od 60 do 120 g/m² (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m²
(papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m² (koperta); Od 120 do 180
g/m² (broszura); Od 163 do 200 g/m² (karta). Podajnik 2: Od 60 do
120 g/m² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m² (papier
fotograficzny); Od 75 do 90 g/m² (koperta); Od 120 do 180 g/m²
(broszura); Od 163 do 200 g/m² (karta). Opcjonalny podajnik 3: Od
60 do 120 g/m² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m² (papier
fotograficzny); Od 120 do 180 g/m² (broszura); Od 163 do 200 g/m²
(karta)

Podajnik 1: Od 60 do 120 g/m² (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m²
(papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m² (koperta); Od 120 do 180
g/m² (broszura); Od 163 do 200 g/m² (karta). Podajnik 2: Od 60 do
120 g/m² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m² (papier
fotograficzny); Od 75 do 90 g/m² (koperta); Od 120 do 180 g/m²
(broszura); Od 163 do 200 g/m² (karta). Podajnik 3: Od 60 do 120
g/m² (zwykły papier); Od 125 do 250 g/m² (papier fotograficzny); Od
120 do 180 g/m² (broszura); Od 163 do 200 g/m² (karta)

Format papieru Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; koperty (B5; C5; C6; DL); Podajnik 2: A4; A5; B5 (JIS); koperty (DL; B5; C5); Podajnik 3 (wraz z
C2S12A, opcjonalnie dla C2S11A): A4; A5; B5 (JIS)

Pojemność zasobnika wyjściowego Do 300 ark., Do 35 kopert
Maksymalnie: Do 300 ark.

Nośniki Papier zwykły (lekki, średni, średnia gramatura, duża gramatura, bardzo duża gramatura, dziurkowany, przetwarzany, bond, inny papier zwykły do
drukarek atramentowych), fotograficzny (błyszczący, połysk, miękki połysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych)
koperty, etykiety, karty, papiery specjalistyczne (błyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier
specjalistyczny do drukarek atramentowych)

Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

http://hp.com/go/printerclaims


Model Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555dn Drukarka kolorowa HP Officejet Enterprise X555xh

Numer produktu C2S11A C2S12A

Zarządzanie bezpieczeństwem Bezpieczeństwo zarządzania: SNMP 3, SSL/TLS, uwierzytelnianie 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP przez TLS, IPsec/Firewall z uwierzytelnianiem za
pomocą certyfikatu, wspólnego klucza (PSK) oraz mechanizmu Kerberos; obsługa konfiguracji WJA-10 IPsec podczas korzystania z wtyczki IPsec

Zawartość opakowania Kolorowa drukarka HP Officejet Enterprise X555dn; Startowe czarne,
błękitne, żółte i purpurowe wkłady HP Officejet (w czerni: ok. 7800
stron, w kolorze: ok. 3400 stron); Instrukcja instalacji sprzętu; Karta
gwarancyjna; Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją;
Przewód zasilania; Automatyczny moduł druku dwustronnego
(wbudowany)

Kolorowa drukarka HP Officejet Enterprise X555xh; Podajnik papieru
na 500 arkuszy; Startowe czarne, błękitne, żółte i purpurowe wkłady
HP Officejet (w czerni: ok. 7800 stron, w kolorze: ok. 3400 stron);
Instrukcja instalacji sprzętu; Karta gwarancyjna; Płyta CD z
oprogramowaniem i dokumentacją; Przewód zasilania;
Automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany); Podajnik 3
na 500 arkuszy; wysokowydajny twardy dysk HP z
zabezpieczeniami; Min. 320 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub
mocniejsze;

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

533 x 399 x 470 mm (z podniesionym podajnikiem uniwersalnym) 533 x 399 x 610 mm (z podniesionym podajnikiem uniwersalnym)

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

600 x 495 x 577 mm 600 x 495 x 802 mm

Masa drukarki 23,1 kg 28.5 kg

Wagaw opakowaniu (brutto) 28 kg 34,5 kg

Środowisko pracy Temperatura: Od 15 do 30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 60%

Archiwizacja danych Temperatura: Przed pierwszym uruchomieniem (bez czyszczenia): Od -40 do 60°C; Po pierwszym uruchomieniu (po czyszczeniu): Od 0 do 60°C. W
przypadku przechowywania poniżej najniższej podanej temperatury pracy, urządzenie należy ogrzać do zatwierdzonej temperatury pracy (firma HP
zaleca odczekanie 24 godzin w zatwierdzonej temperaturze pracy przed włączeniem drukarki)., Wilgotność: Wilgotność względna 5-90%

Akustyka Moc dźwięku: 6,8 B(A)
Ciśnienie akustyczne: 52 dB(A) (druk z prędkością 43 str./min)

Zasilanie Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
Pobór mocy: 54 W (drukowanie), 17 W (tryb gotowości), 0,4 W (ręczne wyłączenie), 10 W (tryb uśpienia), 0,4 W (automatyczne wyłączenie/ręczne
włączenie), 2 W (automatyczne włączenie/włączenie przez sieć LAN); Średnie zużycie energii: 2,1 kWh/tydzień (Energy Star); 1,2 kWh/tydzień (Blue
Angel)

Certyfikaty CISPR 22:2008/PN-EN 55022:2010 (klasa A), PN-EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; PN-EN 61000-3-3 :2008; PN-EN 55024:2010; Dyrektywa
dot. zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa); inne certyfikaty dot. zgodności elektromagnetycznej, stosownie do
wymagań poszczególnych krajów; Certyfikat Energy Star, certyfikat Blue Angel

Gwarancja Roczna, ograniczona gwarancja z naprawą 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 opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne pod adresem
hp.com/support.

1 Porównanie w oparciu o specyfikacje najszybszego dostępnego trybu druku kolorowego opublikowane przez producentów (stan na grudzień 2013 r.); obejmuje kolorowe drukarki laserowe w
cenie nieprzekraczającej 1200 EUR w oparciu o udział w rynku według IDC w Q3 2013 r. oraz o wewnętrzne testy HP dotyczące drukarek w najszybszym dostępnym trybie kolorowym
(przykładowe 4-stronicowe dokumenty testowe z normy ISO 24734). Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerspeeds.
2 Deklarowany koszt w przeliczeniu na stronę obliczono na podstawie większości kolorowych drukarek laserowych w cenie nieprzekraczającej 1200 EUR według stanu na grudzień 2013 r., w
oparciu o udział w rynku według IDC w Q3 2013 r. Wydajność ISO opiera się na druku ciągłym w trybie domyślnym. Porównania kosztów w przeliczeniu na stronę dla materiałów
eksploatacyjnych do drukarek laserowych dokonano na podstawie opublikowanych specyfikacji dot. wkładów o największej pojemności. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
hp.com/go/officejet. Koszt wydruku w przeliczeniu na stronę oparto na szacowanej cenie rynkowej wkładów atramentowych HP 980. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research, Inc. lub HP Image Permanence Lab. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
hp.com/go/printpermanence.
4 Uniwersalna wtyczka dla urządzeń jest oferowana z aplikacją HP Web Jetadmin 10.3 SR4 i nowszymi wersjami. Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania pod adresem
hp.com/go/webjetadmin.
5 Liczba stron oparta na wykorzystaniu oryginalnego, czarnego wkładu atramentowego HP 980.
6 Wymaga zakupu opcjonalnego podajnika papieru.
7 Funkcja Touch-to-print wymaga zakupu opcjonalnego modułu. Urządzenie przenośne musi obsługiwać druk za pośrednictwem technologii NFC. Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna
pod adresem hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio do sieci WiFi urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego łączność bezprzewodową przed rozpoczęciem drukowania. W zależności od
urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości urządzenia wielofunkcyjnego od punktu
dostępowego. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem hp.com/go/businessmobileprinting. Bezpośredni druk bezprzewodowy wymaga zakupienia opcjonalnego modułu.
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