
Najlepszy druk.
Doskonałe kolory i bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny.
Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Managed

Katalog produktów

Najskuteczniejsze 
zabezpieczenia w branży1

Maksymalny czas pracy, 
minimalne przestoje

Błyszczące wydruki w niezmiennej 
jakości na szerokiej gamie nośników



Technologia 
nowej generacji

Teraz dzięki drukarkom i urządzeniom wielofunkcyjnym HP LaserJet Managed nowej 
generacji znalezienie idealnego urządzenia spełniającego wszystkie potrzeby w zakresie 
druku jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy w Twojej firmie drukuje 
się mało, czy dużo, w kolorze czy w czerni oraz czy wymagane są dodatkowe podajniki 
lub akcesoria do wykańczania wydruków, bądź zaawansowane możliwości w zakresie 
przepływu pracy – HP zaspokoi wszystkie te potrzeby.
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Najskuteczniejsze 
zabezpieczenia 

w branży1

Niskie koszty 
użytkowania

Wysuwana klawiatura zewnętrzna, 
HP EveryPage, wbudowana funkcja 
OCR, wysyłanie do Microsoft 
SharePoint® i nie tylko – dostępne 
w urządzeniach HP Flow

$
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Płynna praca dzięki urządzeniom 
wielofunkcyjnym zapewniającym 
szybkie kopiowanie, skanowanie 
i wysyłanie faksów

Kompleksowe akcesoria 
do wykańczania wydruków 
oraz różnorodne podajniki 
dostępne dla całej linii 
produktów

Błyszczące wydruki 
w niezmiennej jakości 
na szerokiej gamie 
nośników

Legendarna jakość 
i niezawodność HP

Prędkość druku do 60 stron na minutę2

Maksymalna pojemność podajnika do 
6140 arkuszy3

Zalecana miesięczna liczba stron do 
100 000 stron4
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Jakość, 
niezawodność 
i wydajność

Urządzenia HP LaserJet zapewniają optymalne parametry pracy, możliwości rozbudowy i najwyższą 
jakość druku w kolorze – zarówno w małych biurach, jak i dużych przedsiębiorstwach. Ponadto 
urządzenia te pomagają zmniejszyć zużycie energii bez wpływu na jakość i niezawodność.

Minimalny czas nagrzewania. Urządzenia z tej 
serii są wyposażone w grzałki, które szybko 
się nagrzewają i równie szybko chłodzą, dzięki 
czemu zaczynają drukować wcześniej, szybciej 
kończą zadania i zużywają mniej energii5. 

Najlepsza jakość wydruków zaraz po wyjęciu 
urządzenia z opakowania. Nie ma potrzeby 
zmiany ustawień sterowników ani panelu 
obsługowego. Urządzenia HP LaserJet 
są wyposażone w autorskie technologie 
zwiększania jakości obrazu, które zapewniają 
powtarzalną jakość druku w wyrazistych, 
nasyconych kolorach, strona po stronie.

Zainwestuj w możliwości rozbudowy z myślą 
o przyszłości. Oprogramowanie układowe 
HP FutureSmart oraz platforma HP Open 
Extensibility Platform (OXP) to innowacje, 
które upraszczają zarządzanie i prace nad 
oprogramowaniem układowym drukarek 
oraz aplikacjami wykorzystywanymi w ramach 
cyklu pracy, które jednocześnie wydłużają 
żywotność urządzeń HP. W miarę rozwoju 
technologii i możliwości opcje rozbudowy 
urządzeń HP pomagają dostosować zarówno 
firmę, jak i pracujące dla niej urządzenia 
do nowych wymogów.
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Niskie
koszty użytkowania

Po prostu idź do przodu
Skróć czas obsługi serwisowej. Te urządzenia wykorzystują o wiele mniej części podlegających 
wymianie. Co więcej podzespoły drukarki nie wymagają ręcznego czyszczenia w celu utrzymania 
wysokiej jakości druku6.

Urządzenia, na których możesz polegać. Dzięki wysokiej zalecanej miesięcznej liczbie 
drukowanych stron wynoszącej do 100 000 stron te urządzenia z łatwością dotrzymają 
kroku Twojej firmie4.

Zminimalizuj czas przestojów. Oryginalne wkłady drukujące HP LaserJet o wysokiej 
pojemności umożliwiają drukowanie większej liczby stron w niezwykle korzystnej cenie.

Przed wprowadzeniem na rynek nowe 
urządzenie HP przechodzi rygorystyczne testy. 
W rezultacie otrzymujemy solidny i niezawodny 
produkt, który zapewnia doskonałą jakość druku 
przez cały okres użytkowania urządzenia 
i materiałów eksploatacyjnych.

Jakość 
i niezawodność HP, 
na której możesz 
polegać

5

Łatwa obsługa dużej ilości papieru
Te urządzenia zapewniają opcjonalną maksymalną pojemność podajnika do 6140 arkuszy. 
Ponadto, mając do dyspozycji szeroką gamę akcesoriów wykańczających – takich jak zszywacz 
czy bindownica – bez problemu znajdziesz konfigurację odpowiednią dla Twojego biura.

Unikaj przestojów w pracy. Urządzenia HP LaserJet zostały opracowane z myślą o minimalizacji 
przerw i przestojów w pracy, zapewniając szybkie i niezawodne rezultaty. Dzięki nim wydrukujesz 
potrzebne dokumenty bez żadnych problemów. 
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Czołowe w branży 
rozwiązania i funkcje

Niezabezpieczone oprogramowanie układowe, dyski twarde, panele obsługowe, podajniki 
i odbiorniki, jak również sama sieć – wszystkie te elementy mogą stać się celem ataku. 
HP oferuje najwyższe na rynku standardy ochrony urządzeń drukujących, co stanowi 
gwarancję bezpieczeństwa samych urządzeń, a także danych i dokumentów1.
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64%
menedżerów działów IT przyznaje, 

że istnieje ryzyko zainfekowania 
drukarek złośliwym 
oprogramowaniem7

60%
menedżerów działów IT 

miało do czynienia 
z naruszeniem danych 

z drukarek8

Łatwe zarządzanie zabezpieczeniami całej floty
HP JetAdvantage Security Manager to najbardziej kompleksowe rozwiązanie 
zabezpieczania druku dostępne na rynku zapewniające ochronę urządzeń 
drukujących w oparciu o zdefiniowane zasady9. Doskonałe wsparcie w zakresie 
opracowywania, wdrażania i realizacji przez klientów planu zapewnienia 
bezpieczeństwa i zgodności.

Bezpieczeństwo 
urządzeń

Technologia HP Sure Start 
gwarantuje bezpieczeństwo 
systemu BIOS

Listy dozwolonych kodów 
zapewniają bezpieczeństwo 
oprogramowania układowego

Wykrywanie włamań 
w czasie pracy gwarantuje 
bezpieczeństwo pamięci 
operacyjnej

Bezpieczeństwo 
danych

Uwierzytelnianie chroni przed 
nieupoważnionym dostępem

Szyfrowanie zapobiega kradzieży 
oraz modyfikacji danych

Monitorowanie pozwala 
zidentyfikować zagrożenia 
oraz przeprowadzić 
samonaprawę

Bezpieczeństwo 
dokumentów

Ochrona prywatności 
i zgodności w miejscu pracy 
poprzez wprowadzenie 
bezpiecznego obiegu 
dokumentów

Narzędzia zapobiegające 
podrabianiu dokumentów 
eliminują próby ingerencji 
i oszustwa
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Oszczędzaj czas i pracuj wydajnie, korzystając z urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Flow, 
które zapewniają dostęp do zaawansowanych funkcji, pomagając w szybkiej, łatwej i precyzyjnej 
edycji właściwych treści.

Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Flow10

Wbudowana 
technologia 

HP EveryPage

Panel 
obsługowy 

o przekątnej
20,6 cm
z ekranem 

dotykowym

Szybkie 
jednoprzebiegowe 

skanowanie
dwustronne

Skanowanie każdej strony oraz natychmiastowe 
wykrywanie ewentualnych błędów i pominiętych 
stron – nawet przy różnych gramaturach, 
rozmiarach i różnym stanie poszczególnych stron

Zaawansowane opcje z zakresu obróbki 
obrazów, w tym wysyłanie do Microsoft 
SharePoint®, wbudowana funkcja OCR, 
automatyczne wykrywanie orientacji strony, 
automatyczne przycinanie i automatyczne 
dostosowywanie koloru 

Skanuj szybciej i bardziej niezawodnie 
z szybkością do 200 obrazów/min z 
automatycznym podajnikiem o wydłużonej 
żywotności, który obsługuje wyższą zalecaną 
miesięczną liczbę skanowanych obrazów11

Porządkowanie i wyszukiwanie 
zeskanowanych dokumentów staje się 
łatwiejsze dzięki informacjom dodawanym do 
plików i kontekstowi wiadomości e-mail
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Duża
wysuwana 
klawiatura

ułatwia 
wprowadzanie 

danych
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Akcesoria LaserJet A3
Wybierz spośród zaprezentowanych akcesoriów LaserJet A3.
Szczegółowe informacje na temat akcesoriów znajdują się w tabeli na stronie 11.

Bogata oferta

Podajnik 2×520 arkuszy Boczny podajnik HCI 
na 3000 arkuszy

Wewnętrzne urządzenie 
wykańczające / dziurkacz

Zszywacz / układarka 
/ dziurkacz

BindownicaPodajnik HCI 
na 2000 arkuszy
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Klasa cenowa do 35 str./min Klasa cenowa do 45 str./min

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
E77822
22 str./min2

Podajnik do 3140 
arkuszy3

Do 25 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
E77825
25 str./min2

Podajnik do 3140 
arkuszy3

Do 25 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
E77830
30 str./min2

Podajnik do 3140 
arkuszy3

Do 30 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
E87640
40 str./min2

Podajnik do 6140 
arkuszy3

Do 40 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
M775
30 str./min2

Podajnik do 4350 
arkuszy3

Do 30 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
E87650
50 str./min2

Podajnik do 6140 
arkuszy3

Do 45 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
M880 Flow
46 str./min2

Podajnik do 4100 
arkuszy3

Do 50 000 str./mies.4

Klasa cenowa do 35 str./min Klasa cenowa do 45 str./min

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
E72525
25 str./min2

Podajnik 
do 3140 arkuszy3

Do 40 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
E72530
30 str./min2

Podajnik 
do 3140 arkuszy3

Do 45 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
E72535
45 str./min2

Podajnik 
do 3140 arkuszy3

Do 50 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
E82540
40 str./min2

Podajnik 
do 6140 arkuszy3

Do 80 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
M725
40 str./min2

Podajnik 
do 4600 arkuszy3

Do 40 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
E82550
50 str./min2

Podajnik 
do 6140 arkuszy3

Do 90 000 str./mies.4

Flow Flow Flow Flow Flow Flow

Flow Flow Flow Flow Flow

Monochromatyczne 
urządzenia A312

Kolorowe urządzenia 
formatu A312

Klasa cenowa 
do 25 str./min

Klasa cenowa 
do 35 str./min
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Akcesoria LaserJet A4
Wybierz spośród zaprezentowanych akcesoriów LaserJet A4.
Szczegółowe informacje na temat akcesoriów znajdują się w tabeli na stronie 11.
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Podajnik 
na 550 arkuszy

Podstawa 
z szafką

Zszywacz / układacz Podajnik 
na 500 arkuszy 
i szafka

Podajnik HCI z podstawą 
na 2500 arkuszy

Skrzynka ze zszywaczem 
i 3 pojemnikami 
na 900 arkuszy

Klasa cenowa do 55 str./min Kolorowe urządzenia A412 Klasa cenowa do 25 str./min Klasa cenowa do 35 str./min

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
E87660
60 str./min2

Podajnik 
do 6140 arkuszy3

Do 50 000 str./mies.4

Drukarka Color 
LaserJet 
Managed 
M553
38 str./min2

Podajnik 
do 2300 arkuszy3

Do 15 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed 
M577
38 str./min2

Podajnik 
do 2300 arkuszy3

Do 15 000 str./mies.4

Drukarka Color 
LaserJet 
Managed 
M651
42 str./min2

Podajnik 
do 3100 arkuszy3

Do 30 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne  
Color LaserJet 
Managed 
M680
42 str./min2

Podajnik do 3100 arkuszy3

Do 30 000 str./mies.4

Klasa cenowa do 55 str./min Klasa cenowa do 35 str./min
Klasa cenowa  
do 45 str./min

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
M830
55 str./min2

Podajnik 
do 4600 arkuszy3

Do 100 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
E82560
60 str./min2

Podajnik 
do 6140 arkuszy3

Do 100 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
M506
45 str./min2

Podajnik 
do 2300 arkuszy3

Do 15 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
M527
45 str./min2

Podajnik do 2300 
arkuszy3

Do 15 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet 
Managed 
M605
58 str./min2

Podajnik 
do 3600 arkuszy3

Do 40 000 str./mies.4

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet  
Managed
M630
60 str./min2

Podajnik 
do 3100 arkuszy3

Do 40 000 str./mies.4

Flow Flow Flow

FlowFlow Flow Flow

Monochromatyczne 
urządzenia A412

Klasa cenowa 
do 25 str./min
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HP Color LaserJet A3 Managed

HP Color LaserJet A4 Managed

HP LaserJet A3 Managed

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet Managed 
E72525 /
urządzenie 
wielofunkcyjne 
E72530

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
E72535

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
E82540

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
M725

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
E82550

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
M830

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
E82560

Numer urządzenia E72525dn:
X3A60A
Flow E72525z:
X3A59A
E72530dn:
X3A63A
Flow E72530z:
X3A62A

E72535dn:
X3A66A
Flow E72535z:
X3A65A 

E82540dn:
X3A69A
Flow E82540z:
X3A68A

M725dnm:
L3U63A
M725zm:
L3U64A 

E82550dn:
X3A72A
Flow E82550z:
X3A71A

Flow M830zm:
L3U65A

E82560dn:
X3A75A
Flow E82560z:
X3A74A

Panel obsługowy Kolorowy ekran dotykowy 20,6 cm (8,1 cala);
modele Flow: wbudowana klawiatura

Kolorowy ekran 
dotykowy 
o przekątnej 20,3 cm
(8,0 cali)

Kolorowy ekran 
dotykowy 20,6 cm
(8,1 cala);
model Flow:
wbudowana 
klawiatura

Kolorowy ekran 
dotykowy 20,3 cm
(8,0 cali);
wbudowana 
klawiatura

Kolorowy ekran 
dotykowy 20,6 cm
(8,1 cala);
model Flow:
wbudowana 
klawiatura

Prędkość druku
(format A4 i letter)2

Do 25 / 30 str./min Do 35 str./min Do 40 str./min Do 50 str./min Do 55 str./min. Do 60 str./min

Maksymalna 
pojemność 
podajników3

Do
3140 arkuszy

Do
6140 arkuszy

Do
4600 arkuszy

Do
6140 arkuszy

Do
4600 arkuszy

Do
6140 arkuszy

ZMLS4 Do 40 000 / 45 000 
stron

Do
50 000 stron

Do
80 000 stron

Do
40 000 stron

Do
90 000 stron

Do
100 000 stron

Do
100 000 stron

Color LaserJet
Managed M553

Urządzenie wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed M577

Color LaserJet
Managed M651

Urządzenie wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed M680

Numer urządzenia M553dnm: B5L38A
M553xm: B5L39A

M577dnm: B5L49A
Flow M577cm: B5L50A 

M651dnm: H0DC9A
M651xhm: L8Z07A

M680dnm: L3U47A
Flow M680zm: L3U48A 

Panel obsługowy M553dnm: 4-wierszowy ekran LCD 
(grafika kolorowa) z klawiaturą 
10-klawiszową;
M553xm: kolorowy ekran dotykowy 
o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala)

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
20,3 cm (8,0 cali);
model Flow: wbudowana klawiatura

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
10,9 cm (4,3 cala)

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
20,3 cm (8,0 cali);
model Flow: wbudowana klawiatura

Prędkość druku
(format A4 i letter)2

Do 38 str./min, A4 (40 str./min w formacie letter) Do 42 str./min, A4 (45 str./min w formacie letter)

Maksymalna 
pojemność 
podajników3

Do 2300 arkuszy Do 3100 arkuszy

ZMLS4 Do 15 000 stron Do 30 000 stron
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Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet 
Managed E77822 / 
E77825

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed
E77830

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed
E87640

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed
M775

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed
E87650

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed
M880 Flow

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
Color LaserJet
Managed
E87660

Numer urządzenia E77822dn:
X3A78A
Flow E77822z:
X3A77A
E77825dn:
X3A81A
Flow E77825z:
X3A80A

E77830dn:
X3A84A
Flow E77830z:
X3A83A

E87640dn:
X3A87A
Flow E87640z:
X3A86A

M775fm:
L3U49A
M775zm:
L3U50A

E87650dn:
X3A90A
Flow E87650z:
X3A89A

Flow M880zm:
L3U51A
Flow M880zm+:
L3U52A

E87660dn:
X3A93A
Flow E87660z:
X3A92A

Panel obsługowy Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 20,6 cm (8,1 cala);
modele Flow: wbudowana klawiatura

Kolorowy ekran 
dotykowy 
o przekątnej 20,3 cm
(8,0 cali)

Kolorowy ekran 
dotykowy 
o przekątnej 20,6 cm
(8,1 cala);
model Flow: 
wbudowana 
klawiatura

Kolorowy ekran 
dotykowy 
o przekątnej 20,3 cm
(8,0 cali);
model Flow: 
wbudowana 
klawiatura

Kolorowy ekran 
dotykowy 
o przekątnej 20,6 cm
(8,1 cala);
model Flow: 
wbudowana 
klawiatura

Prędkość druku
(format A4 i letter)2

Do 25 str./min, 
A4 (22 str./min 
w formacie letter)

Do 30 str./min Do 40 str./min Do 30 str./min Do 50 str./min Do 46 str./min, 
A4 (45 str./min 
w formacie letter)

Do 60 str./min

Maksymalna 
pojemność 
podajników3

Do
3140 arkuszy

Do
6140 arkuszy

Do
4350 arkuszy

Do
6140 arkuszy

Do
4100 arkuszy

Do
6140 arkuszy

ZMLS4 Do
25 000 stron

Do
30 000 stron

Do
40 000 stron

Do
30 000 stron

Do
45 000 stron

Do
50 000 stron

Do
50 000 stron

kliknij i zobacz więcej na: www.abonamentnadrukowanie.pl

https://www.abonamentnadrukowanie.pl/wieksze-potrzeby.html


HP LaserJet A4 Managed

Opcjonalne podajniki i akcesoria wykańczające do urządzeń LaserJet A3

Opcjonalne podajniki i akcesoria do wykańczania dokumentów LaserJet A4

LaserJet Managed
M506

Urządzenie wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
M527

LaserJet Managed
M605

Urządzenie wielofunkcyjne 
LaserJet Managed
M630

Numer urządzenia M506dnm: F2A66A
M506xm: F2A67A

M527dnm: F2A79A
Flow M527cm: F2A80A

M605dnm: L3U53A
M605xm: L3U54A

M630hm: L3U61A
Flow M630hm: P7Z48A
Flow M630zm: L3U62A

Panel obsługowy M506dnm: 4-wierszowy ekran LCD 
(grafika kolorowa) z klawiaturą 
10-klawiszową;
M506xm: kolorowy ekran dotykowy 
o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala) 

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
20,3 cm (8,0 cali);
model Flow: wbudowana klawiatura

M605dnm: 4-wierszowy ekran LCD 
(grafika kolorowa) z klawiaturą 
10-klawiszową;
M605xm: kolorowy ekran dotykowy 
o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala)

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
20,3 cm (8,0 cali);
modele Flow: wbudowana klawiatura

Prędkość druku
(format A4 i letter)2

Do 45 str./min Do 45 str./min Do 58 str./min Do 60 str./min

Maksymalna 
pojemność 
podajników3

Do 2300 arkuszy Do 3600 arkuszy Do 3100 arkuszy

ZMLS4 Do 15 000 stron Do 40 000 stron

Urządzenia Kompatybilne akcesoria

LaserJet Managed – urządzenie wielofunkcyjne E72525, 
urządzenie wielofunkcyjne E72530, 
urządzenie wielofunkcyjne E72535;
Color LaserJet Managed – urządzenie wielofunkcyjne E77822, 
urządzenie wielofunkcyjne E77825, 
urządzenie wielofunkcyjne E77830

Podajnik: podajnik 2×520 arkuszy (Y1F97A), szafka (Y1G17A), podajnik na 2000 arkuszy (Y1F99A)
Odbiornik: wewnętrzne urządzenie wykańczające (Y1G00A)13, wewnętrzne urządzenie wykańczające 
z dziurkaczem 2/3 (Y1G02A), wewnętrzne urządzenie wykańczające z dziurkaczem 2/4 (Y1G03A), 
wewnętrzne urządzenie wykańczające z dziurkaczem szwedzkim (Y1G04A), zszywacz / układacz (Y1G18A)14, 
bindownica (Y1G07A)14, dziurkacz 2/3 (Y1G10A), dziurkacz 2/4 (Y1G11A), dziurkacz szwedzki (Y1G12A), 
separator zadań (Y1G15A), podgrzewacz tacy (Y1G22A), 2. wyjście (Y1G23A), podkładka dystansowa (Y1G24A)

LaserJet Managed – urządzenie wielofunkcyjne E82540, 
urządzenie wielofunkcyjne E82550, 
urządzenie wielofunkcyjne E82560;
Color LaserJet Managed – urządzenie wielofunkcyjne E87640, 
urządzenie wielofunkcyjne E87650, urządzenie wielofunkcyjne E87660

Podajnik: podajnik 2×520 arkuszy (Y1F98A), szafka (Y1G16A), podajnik HCI na 2000 arkuszy (Y1G21A), 
podajnik boczny HCI na 3000 arkuszy (Y1G20A)
Odbiornik: wewnętrzne urządzenie wykańczające (Y1G00A), wewnętrzne urządzenie wykańczające z dziurkaczem 
2/3 (Y1G02A), wewnętrzne urządzenie wykańczające z dziurkaczem 2/4 (Y1G03A), wewnętrzne urządzenie wykańczające 
z dziurkaczem szwedzkim (Y1G04A), zszywacz / układacz (Y1G18A), bindownica (Y1G07A), dziurkacz 2/3 (Y1G10A), 
dziurkacz 2/4 (Y1G11A), dziurkacz szwedzki (Y1G12A), separator zadań (Y1G01A)

Urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Managed M725 Podajnik: podajnik 500 arkuszy (CF239A), podajnik 1×500 arkuszy, szafka i podstawa (CF243A), podajnik 3×500 arkuszy 
i podstawa (CF242A), podajnik HCI na 3500 arkuszy i podstawa (CF245A)
Odbiornik: nie dotyczy

Urządzenie wielofunkcyjne Color LaserJet Managed M775  Podajnik: podajnik na 500 arkuszy (CE860A), podajnik 1×500 arkuszy i szafka (CE792A), podajnik 3×500 arkuszy 
i podstawa (CE725A), podajnik HCI na 3500 arkuszy i podstawa (CF305A)
Odbiornik: nie dotyczy

Urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Managed M830 Podajnik: podajnik 3x500 arkuszy i podstawa (C1N63A), podajnik HCI na 3500 arkuszy i podstawa (C1N64A)
Odbiornik: bindownica / moduł wykańczający (CZ285A), zszywacz / układacz (CZ994A), zszywacz / układacz 
z dziurkaczem 2/3 (CZ995A)

Urządzenie wielofunkcyjne Color LaserJet Managed M880  Podajnik: podajnik 3x500 arkuszy i podstawa (C1N63A), podajnik HCI na 3500 arkuszy i podstawa (C1N64A)
Odbiornik: bindownica / moduł wykańczający z dziurkaczem 2/3 (A2W84A), zszywacz / układacz (A2W80A)

Urządzenia Kompatybilne akcesoria

Urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Managed M506, LaserJet Managed M527 Podajnik: podajnik na 550 arkuszy (F2A72A), podstawa i szafka (F2A73A)
Odbiornik: nie dotyczy

Urządzenie wielofunkcyjne Color LaserJet Managed M553, 
Color LaserJet Managed M577

Podajnik: podajnik na 550 arkuszy (B5L34A), podstawa i szafka (B5L51A)
Odbiornik: nie dotyczy

LaserJet Managed M605 Podajnik: podajnik na 500 arkuszy (F2G68A), podstawa (F2G70A), podajnik na 1500 arkuszy (F2G73A), 
podajnik kopert na 75 kopert (F2G74A), kaseta na nośniki specjalne (F2G75A)
Odbiornik: zszywacz / układacz (F2G72A), układacz na 500 arkuszy (F2G71A), 
skrzynka z 5 pojemnikami na 500 arkuszy (F2G81A)

Color LaserJet Managed M651 Podajnik: podajnik na 500 arkuszy (CZ261A), podajnik z szafką na 500 arkuszy (CZ262A), 
podajnik HCI z podstawą na 2500 arkuszy (CZ263A)
Odbiornik: nie dotyczy

Urządzenie wielofunkcyjne LaserJet Managed M630 Podajnik: podajnik na 500 arkuszy (B3M73A), podajnik papieru z szafką na 500 arkuszy (B3M74A), 
podajnik HCI z podstawą na 2500 arkuszy (B3M75A)
Odbiornik: skrzynka ze zszywaczem i 3 pojemnikami na 900 arkuszy (B3M76A)

Urządzenie wielofunkcyjne Color LaserJet Managed M680 Podajnik: podajnik na 500 arkuszy (CZ261A), podajnik papieru z szafką na 500 arkuszy (CZ262A), 
podajnik HCI z podstawą na 2500 arkuszy (CZ263A)
Odbiornik: skrzynka ze zszywaczem i 3 pojemnikami na 900 arkuszy (CZ264A)

11kliknij i zobacz więcej na: www.abonamentnadrukowanie.pl
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© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty 
i usługi HP są zawarte w wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Nic, co zostało zawarte w niniejszym dokumencie, 
nie powinno być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne 
braki w niniejszym opracowaniu.
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Zarejestruj się na:
hp.com/go/getupdated, aby otrzymywać aktualności.

Uwagi
1  Dotyczy urządzeń klasy HP Enterprise wprowadzonych do sprzedaży w 2015 r. i bazuje na przeprowadzonym przez HP przeglądzie opublikowanych w 2016 r. informacji na temat 

zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko HP oferuje połączenie funkcji bezpieczeństwa do sprawdzania integralności do poziomu 
BIOS z narzędziami do samonaprawy. Aby aktywować funkcje bezpieczeństwa, może być wymagany pakiet aktualizacji FutureSmart. Lista kompatybilnych produktów jest dostępna 
pod adresem: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Więcej informacji na stronie: hp.com/go/printersecurityclaims.

2  Pomiar w oparciu o normę ISO/IEC 24734 z pominięciem pierwszej serii wydruków testowych. Więcej informacji na stronie: hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość 
zależy od konfiguracji systemu, używanych aplikacji, sterowników oraz poziomu złożoności dokumentu.

3 Aby osiągnąć maksymalną pojemność podajników, konieczny może być zakup dodatkowych akcesoriów.

4  HP zaleca, aby liczba drukowanych stron mieściła się w optymalnym zakresie wyznaczonym na podstawie takich czynników, jak okres między zamawianiem materiałów 
eksploatacyjnych i wykorzystanie urządzenia w czasie przedłużonego okresu gwarancyjnego.

5 W porównaniu z drukarkami laserowymi poprzedniej generacji.

6  Informacja o mniejszej liczbie części serwisowych na podstawie analizy BLI czołowych w klasie urządzeń wielofunkcyjnych A3 według stanu na sierpień 2016 r.; obliczenia opierają 
się na dostępnych powszechnie lub opublikowanych przez producenta wartościach zużycia znamionowego dla materiałów eksploatacyjnych o długim okresie żywotności i zakładają 
druk 600 000 stron (przy wykorzystaniu współczynnika 60% druku w czerni / 40% druku w kolorze); udział w rynku zgodnie z danymi opublikowanymi przez IDC za II kw. 2016 r.

7 Ponemon Institute, „Annual Global IT Security Benchmark Tracking Study”, marzec 2015 r.

8 Ponemon Institute, „Insecurity of Network-Connected Printers”, październik 2015 r.

9  Oprogramowanie HP JetAdvantage Security Manager należy zakupić oddzielnie. Więcej informacji na stronie: hp.com/go/securitymanager. Stwierdzenie oparte na wynikach 
wewnętrznych badań HP dotyczących oferty konkurencyjnej (porównanie bezpieczeństwa urządzeń, styczeń 2015 r.) i raportu Solutions Report dotyczącego oprogramowania 
HP JetAdvantage Security Manager 2.1, przygotowanego przez Buyers Laboratory LLC w lutym 2015 r.

 10 Zestawy urządzeń wielofunkcyjnych Flow są dostępne dla wybranych modeli. Więcej informacji na stronie 10 i 11.

11  Szybkość skanowania zmierzona przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywiste szybkości przetwarzania mogą się różnić w zależności od rozdzielczości 
skanowania, warunków sieciowych, parametrów komputera oraz oprogramowania.

12 Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju / regionie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem.

 13  Zakup urządzenia wykańczającego (Y1G00A) do urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E72525, E72530, E72535 oraz Color LaserJet Managed E77822, E77825, E77830 
wymaga również zakupu 2. wyjścia (Y1G23A).

14  Zakup bindownicy (Y1G07A) lub zszywacza / układacza (Y1G18A) do urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E72525, E72530 i E72535 wymaga również zakupu 2. wyjścia 
(Y1G23A) i podkładki dystansowej (Y1G24A). Zakup bindownicy (Y1G07A) lub zszywacza / układacza (Y1G18A) do urządzeń wielofunkcyjnych Color LaserJet Managed E77822, 
E77825 i E77830 wymaga również zakupu 2. wyjścia (Y1G23A).
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