
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color
M775

Produkt przeznaczony dla zespołów, które potrzebują
ekonomicznego, niezawodnego urządzenia
wielofunkcyjnego z możliwością drukowania,
kopiowania, skanowania i faksowania 1, pozwalającego
na wydruk dokumentów w olśniewających kolorach w
formacie do A3 i oferującego wszechstronne opcje
obsługi papieru i zabezpieczeń.

● Mniejsze zużycie energii dzięki technologii Instant-on 1.
● Zużycie papieru mniejsze nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku

dwustronnego.
● Ogranicz odpady - skanuj, przechowuj i przesyłaj dokumenty w formie cyfrowej.

Certyfikat ENERGY STAR®
1 W porównaniu z produktami o tradycyjnym sposobie utrwalania.
Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Usługi zarządzania zasobami i recyklingu
HP ułatwiają odpowiedzialną utylizację produktów.

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color

M775dn

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color M775f

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color

M775z

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color

M775z+

1 Funkcje faksu są dostępne z opcjonalną kartą faksu dla urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn.
2 Maksymalna pojemność papieru wynosząca 4350 arkuszy jest dostępna tylko w urządzeniach M775dn z opcjonalnym podajnikiem na 3500 arkuszy i
stojakiem oraz opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy.
3 Wymaga połączenia internetowego z drukarką HP z funkcją dostępu do Internetu i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów
dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint: patrz www.hp.com/go/eprintcenter). Urządzenia przenośne wymagają połączenia z
Internetem i obsługi poczty elektronicznej. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów
transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji
oprogramowania sprzętowego.
4 Funkcje kontroli dostępu do druku w kolorze są różne dla różnych urządzeń.
5 Dodatkowe funkcje przesyłu cyfrowego są dostępne w oprogramowaniu HP Digital Sending Software, które należy zakupić oddzielnie.

To ekonomiczne urządzenie wielofunkcyjne w
formacie A3 pozwoli Ci zwiększyć swoje
możliwości dzięki wszechstronnym funkcjom i
olśniewającym kolorom.
● Zwiększenie możliwości druku w kolorze z

zastosowaniem formatów do A3 pozwala tworzyć
wspaniałe materiały marketingowe i wiele więcej.

● Wyrazisty tekst i głębia barw pomogą zrobić
wrażenie, a funkcja dopasowywania kolorów
Pantone® pomoże Ci uzyskać dokładnie taki kolor, o
jaki Ci chodzi.

● Procesy mogą być całkowicie realizowane na samym
urządzeniu wielofunkcyjnym — duży ekran dotykowy
pozwala drukować, kopiować, skanować i przesyłać
dokumenty faksem 1.

● Drukowanie ze smartfonu lub tabletu niemal z
każdego miejsca dzięki funkcji HP ePrint 3.

Większa wydajność i łatwe zarządzanie
wydrukiem.
● Większą wydajność daje możliwość załadowania

nawet 4350 ark. papieru, dzięki czemu urządzenie
wielofunkcyjne 2 może obsługiwać duże nakłady.

● Automatyzacja drukowania w dużych nakładach
pozwala zaoszczędzić czas dzięki zastosowaniu
automatycznego podajnika na 100 arkuszy.

● Łatwe zarządzanie kolorowym drukowaniem w
przedsiębiorstwie dzięki funkcjom kontroli dostępu do
druku w kolorze HP 4.

● Zapis i drukowanie plików bezpośrednio w
urządzeniu wielofunkcyjnym za pośrednictwem łatwo
dostępnego portu USB.

Wszechstronne funkcje skanowania pozwalają
usprawnić procesy pracy.
● Ekran dotykowy umożliwiający podgląd, edycję i

cyfrową dystrybucję dokumentów bezpośrednio z
urządzenia pozwala przyspieszyć pracę 5.

● Usprawnienie zadań: drukowanie, kopiowanie,
faksowanie 1 i skanowanie projektów bezpośrednio
przy pomocy dużego kolorowego ekranu
dotykowego na urządzeniu wielofunkcyjnym.

● Wykorzystaj papierowe dokumenty w procesach
cyfrowych — zeskanowane dokumenty można z
łatwością przesłać faksem, pocztą elektroniczną lub
do folderów sieciowych.

● Efektywny wydruk właściwych danych: funkcja
usuwania pustych stron w zeskanowanych
dokumentach pozwala unikać marnowania papieru.



Przegląd produktu

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+:
1. Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy
2. Intuicyjny, obrotowy, dotykowy kolorowy panel sterowania SVGA o
przekątnej 20,3 cm (8 cali) wyposażony w oprogramowanie sprzętowe
FutureSmart i funkcję podglądu skanowania
3. Gniazdo integracji sprzętu (HIP) do integracji rozwiązań
4. Port Easy-access USB do bezpośredniego druku plików
5. Wbudowana układarka ze zszywaczem do zszywania maks. 30
stron, z odbiornikiem na 500 arkuszy
6. Standardowy odbiornik układarki na 250 arkuszy
7. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do czarnego i
trójkolorowego wkładu HP
8. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
9. Podajnik 2 na 250 arkuszy
10. Podajnik o dużej pojemności 3500 arkuszy z szafką mieszczącą
łącznie 3850 arkuszy
11. Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy może pomieścić
maksymalnie 100 stron
12. Port faksu
13. Standardowo procesor 800 MHz, pamięć 1,5 GB
14. Dysk twardy HP High-Performance Secure
15. Port druku Hi-Speed USB 2.0
16. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet

Krótka charakterystyka

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color M775dn
● drukowanie, kopiowanie,

skanowanie i wysyłanie w formie
cyfrowej

● drukowanie i kopiowanie z
prędkością do 30 str./min w
kolorze

● do 600 x 600 dpi (HP ImageREt
3600)

● 1536 MB RAM
● procesor 800 MHz
● 1 dysk twardy HP

High-Performance Secure
● 1 port Hi-Speed USB 2.0 do hosta
● 1 port Hi-Speed USB 2.0 do

urządzeń
● 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0
● 1 port Gigabit Ethernet

10/100/1000Base-T
● 1 port Foreign Interface (FIH)
● 1 gniazdo integracji sprzętu
● Uniwersalny podajnik na 100 ark.
● Podajnik na 250 ark.
● Automatyczny podajnik

dokumentów na 100 ark.

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color M775f
● jak HP LaserJet Enterprise 700

color MFP M775dn z
wbudowanym faksem w
standardzie

● 1 x podajnik na 500 ark.
● 1 x podajnik papieru na 500 ark.

z podstawą

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color M775z
● jak HP LaserJet Enterprise 700

color MFP M775dn z
wbudowanym faksem

● wbudowana układarka ze
zszywaczem na 500 arkuszy

● 3 x podajnik papieru na 500 ark.
oraz stojak

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise 700 color M775z+
● jak HP LaserJet Enterprise 700

color MFP M775dn z
wbudowanym faksem

● wbudowana układarka ze
zszywaczem na 500 arkuszy

● podajnik papieru na 3500 ark. z
podstawą



Zalecane akcesoria

CE860A
Podajnik papieru na 500
arkuszy dla drukarek HP Color
Laserjet
Łatwy do zainstalowania
podajnik papieru zwiększa
wydajność pracy i umożliwia
drukowanie większej liczby
stron bez konieczności
ponownego ładowania
papieru. Pozwala również
załadować dwa różne rodzaje
papieru jednocześnie.

C8091A
Dodatkowy zasobnik ze
zszywkami dla drukarek HP
LaserJet
Zestawy do napełniania
zszywek HP mają atrakcyjną
wartość i pozwalają
zapomnieć o trudnościach
związanych z częstym
uzupełnianiem zszywek.
Każde uzupełnienie zawiera
5000 zszywek.

CE725A
Podajnik papieru na 3 x 500
arkuszy i stojak do drukarek
HP Color Laserjet
Będziesz poświęcać mniej
czasu na ładowanie papieru, a
więcej na drukowanie. Spełnij
potrzeby środowiska druku
wysokonakładowego —
zastosuj podajnik papieru
3x500-sheet i stojak.

CE792A
Podajnik papieru HP LaserJet
1x500-sheet ze stojakiem
Ten prosty w obsłudze i
niezawodny podajnik papieru
ułatwia pracę coraz większych
zespołów roboczych.
Umożliwia podawanie
nośników w formatach od
A4/letter do A3 i dłuższe
drukowanie bez konieczności
uzupełniania papieru.

CF305A
Podajnik papieru HP LaserJet
1x3500 ze stojakiem
Będziesz poświęcać mniej
czasu na ładowanie papieru, a
więcej na drukowanie. Spełnij
potrzeby środowiska druku
wysokonakładowego —
zastosuj podajnik
1x3500-sheet i stojak.

CC487A
Faks analogowy 500 do
urządzeń wielofunkcyjnych HP
LaserJet
Zwiększ wydajność grup
roboczych oraz usprawnij
procesy przekazywania
informacji. Po prostu dodaj
wbudowaną funkcję faksu
analogowego do urządzenia
wielofunkcyjnego HP LaserJet1,
aby wysyłać i odbierać
dokumenty szybko, łatwo i
bezpiecznie.

Informacje o zamawianiu

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775dn (CC522A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775dn; Wkład z
czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron);
Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym,
purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.);
Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD
ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną;
Przewód zasilający; Podajnik na 250 arkuszy

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775f (CC523A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775f; Wkład z czarnym
tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z
tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym,
żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja
instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze
sterownikami i dokumentacją elektroniczną;
Przewód zasilający, przewód
telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy,
podajnik papieru 1x500-sheet, podajnik
1x500-sheet i stojak; Wbudowany faks

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775z (CC524A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775z; Wkład z czarnym
tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z
tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym,
żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja
instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze
sterownikami i dokumentacją elektroniczną;
Przewód zasilający, przewód
telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy,
podajnik papieru 3x500-sheet i stojak,
wbudowana układarka ze zszywaczem na 500
arkuszy; Wbudowany faks

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775z+ (CF304A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 700 color M775z+; Wkład z
czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron);
Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym,
purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.);
Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD
ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną;
Przewód zasilający, przewód
telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy,
podajnik 1x3500-sheet i stojak, wbudowana
układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy;
Wbudowany faks

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria
CE860A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP Color

Laserjet
C8091A Dodatkowy zasobnik ze zszywkami dla drukarek HP LaserJet
CE725A Podajnik papieru na 3 x 500 arkuszy i stojak do drukarek HP

Color Laserjet
CE792A Podajnik papieru HP LaserJet 1x500-sheet ze stojakiem
CF305A Podajnik papieru HP LaserJet 1x3500 ze stojakiem
CC487A Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP

LaserJet
L2718A Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika

dokumentów dla urządzenia HP 100

Sieci i łączność
J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w

Materiały eksploatacyjne
CE340A Wkład z czarnym tonerem HP 651A Black LaserJet

Średnia wydajność wkładu drukującego z czarnym tonerem:
13 500 standardowych stron przy druku ciągłym.

Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798.
CE341A Wkład z błękitnym tonerem HP 651A Cyan LaserJet

Średnia wydajność wkładu drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowym tonerem: 16 000

standardowych stron przy druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798.

CE342A Wkład z żółtym tonerem HP 651A Yellow LaserJet
Średnia wydajność wkładu drukującego z

błękitnym/żółtym/purpurowym tonerem: 16 000
standardowych stron przy druku ciągłym. Deklarowana

wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798.
CE343A Wkład z purpurowym tonerem HP 651A Magenta LaserJet

Średnia wydajność wkładu drukującego z
błękitnym/żółtym/purpurowym tonerem: 16 000

standardowych stron przy druku ciągłym. Deklarowana
wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798.

CE515A Zestaw konserwacyjny HP LaserJet CE515A 220 V
150000 str.

CE516A Zespół przenoszenia HP LaserJet CE516A
150000 str.

CE980A Zestaw do zbierania tonera HP Color LaserJet CE980A

Serwis i pomoc techniczna
U6W53E — 3-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń Color LaserJet
M775, serwis w następnym dniu roboczym
U6W54E — 4-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń Color LaserJet
M775, serwis w następnym dniu roboczym
U6W55E — 5-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń Color LaserJet
M775, serwis w następnym dniu roboczym
U6W77PE — roczne pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń
Color LaserJet M775, serwis w następnym dniu roboczym
U6W78PE — 2-letnie pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń
Color LaserJet M775, serwis w następnym dniu roboczym
Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć pod
adresem http://www.hp.com
Systemy zarządzania przepływem pracy i urządzeniami oraz inne rozwiązania
można znaleźć w katalogu Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność
może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu.
Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i
przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z
wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy
technicznej w przystępnej cenie.



Dane techniczne
Technologia druku Druk laserowy
Prędkość druku A4W czerni: Do 30 str./min, Kolor: Do 30 str./min

Pomiarów dokonano wg normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku
zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

Procesor 800 MHz
Pamięć 1536 MB. Bez możliwości rozszerzenia
Dysk twardy W standardzie wbudowany wysoko wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB; szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub lepsze; funkcje bezpiecznego usuwania (bezpieczne usuwanie — pliki

tymczasowe zadania, bezpieczne usuwanie — dane zadania, bezpieczne usuwanie ATA — dysk)
Drukowanie Jakość HP ImageREt 3600

Rozdzielczość W czerni: Do 600 x 600 dpi, Kolor: Do 600 x 600 dpi
Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c dostępny jedynie za pośrednictwem Internetu), emulacja HP Postscript level 3, bezpośredni druk plików PDF (v 1.4), Apple

AirPrint™
Czcionki 105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 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.

Normatywny cykl pracy
(miesięcznie, format A4)

Do 120 000 stron

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

2500 do 7500

Marginesy (w mm) Górny: 4,2 mm. Lewy: 2,6 mm. Prawy: 5 mm. Dolny: 2,6 mm
Maksymalny obszar zadruku 302 x 454,2 mm

Faksowanie 700 color MFP M775dn: Opcjonalne; 700 color MFP M775f: Tak; 700 color MFP M775z: Tak; 700 color MFP M775z+: Tak;
Prędkość modemu 33,6 kb/s
Zgodność telekomunikacyjna 700 color MFP M775f: Telekomunikacja faksowa: ES 203 021; dyrektywa R&TTE 1999/5/EC (aneks II) ze znakiem CE (Europa); FCC Part 68; inne normy

telekomunikacyjne zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów; 700 color MFP M775z: Połączenia faksowe: ES 203 021; Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC (Aneks II)
ze znakiem CE (Europa); FCC część 68; na terenie Kanady CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Meksyk); PTC-200 (Nowa Zelandia); inne normy telekomunikacyjne zgodnie z
wymaganiami w poszczególnych krajach; 700 color MFP M775z+: Telekomunikacja faksowa: ES 203 021; dyrektywa R&TTE 1999/5/EC (aneks II) ze znakiem CE
(Europa); FCC Part 68; inne normy telekomunikacyjne zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów;

Pamięć faksu Do 100 stron
Rozdzielczość faksu Standardowo: 204 x 98 dpi. Najwyższa: 204 x 196 dpi. Najwyższa: 300 x 300 dpi. Zdjęcie: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi tylko dla faksów przychodzących)
Szybkie wybieranie Do 100 (po 100 numerów w każdym)

Cyfrowa dystrybucja dokumentów Formaty plików Przesyłanie cyfrowe: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS; PDF/A; Skanowanie do urządzenia USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS; PDF/A; Drukowanie z urządzenia USB: PDF, PS,
pliki gotowe do druku (. prn,. pcl,. cht)

Właściwość Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu LAN;
Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; SMTP przez SSL. Opcjonalnie: Opcjonalna funkcja HP Digital Sending Software (HP DSS); Wysyłanie do
folderu; Wysyłanie do przepływu pracy; Wysyłanie do drukarki; Uwierzytelnienie; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, Internetu); Oprogramowanie OCR; Lokalna
książka adresowa

Skanowanie Prędkość skanowania (A4) Do 30 str./min w czerni i do 30 str./min w kolorze
Prędkość skanowania dwustronnego
(A4)

Do 14 obrazów/min w czerni, do 14 obrazów/min w kolorze

Typ Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów. Skanowanie kolorowe:Tak
Rozdzielczość skanowania Optyczny: Do 600 dpi. Optymalizowana: Do 600 dpi
Kodowanie koloru 24-bitowa
Poziomy odcieni szarości 256
Powierzchnia skanowalna Maksymalny wymiar mediów: 297 x 420 mm
Marginesy skanowanych obiektów Lewy: 4,2 mm. Górny: 4,2 mm. Prawy: 4,2 mm. Dolny: 4,2 mm

Kopiowanie Prędkość kopiowania A4 w czerni: Do 30 kopii/min, Kolor: Do 30 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600 dpi
Wiele kopii Do 9999 kopii
Powiększenie/zmniejszenie 25 do 400%

Obsługa nośników Podawanie nośników: Pojemność Waga Format
Taca 1 liczba arkuszy: 100 (75 g/m²); folie: 50; etykiety:

50; koperty: 10
60–220 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m²
(papier błyszczący); 163-220 g/m² (karton,
pocztówkowy błyszczący)

A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4
(JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy
(JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B4, B5, C5, DL); 76 x
127 do 320 x 470 mm

Taca 2 liczba arkuszy: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²);
papier błyszczący (160 g/m²): 125; papier
błyszczący (220 g/m²): 50

60–220 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m²
(papier błyszczący); 163-220 g/m² (karton,
pocztówkowy błyszczący)

A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS);
Dpostcard (JIS); 148 do 182 do 297 x 432 mm

ADF Arkusze: 100 od 49 do 120 g/m² A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10
x 15 cm; 13x18 cm

Odbiór nośników: Koperty: Do 35 kopert. Folie przezroczyste: Do 175 ark.
Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)

Nośniki Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o
bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący), matowy HP, delikatnie błyszczący HP, błyszczący HP, folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie
zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki, wytrzymały papier HP, nieprzejrzysta folia, zdefiniowany przez użytkownika

Interfejsy Standardowo: 700 color MFP M775dn: 1 port Hi-Speed USB 2.0 do hosta; 1 port Hi-Speed USB 2.0 do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo
Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 700 color MFP M775f: 1 port Hi-Speed USB 2.0 do hosta; 1 port Hi-Speed USB 2.0 do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 1 port faksu; 700 color MFP M775z: 1 port Hi-Speed USB 2.0 do hosta; 1
port Hi-Speed USB 2.0 do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 1 port faksu;
700 color MFP M775z+: 1 port Hi-Speed USB 2.0 do hosta; 1 port Hi-Speed USB 2.0 do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration
Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 1 port faksu;
Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), Windows® Server 2008 (32/64-bitowy), Windows® Server 2008 R2 (64-bitowy); Mac
OS X v10.6, 10.7. Wsparcie techniczne dotyczące najnowszych systemów operacyjnych można znaleźć pod adresem: Citrix i Windows® Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint);
Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy urządzeń SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver
(hp.com/go/eprintmobiledriver). Najnowsze sterowniki drukarek i oprogramowanie HP można uzyskać ze strony internetowej pomocy technicznej HP, hp.com/go/lj700colorMFPM775_software.

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB wolnego miejsca na dysku
twardym; informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych: patrz microsoft.com. Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; informacje o wymaganiach systemowych i
sprzętowych: patrz apple.com

Oprogramowanie standardowe Instalator Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6, Instalatora MacOS X, sterownik emulacji HP Postscript
Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy (CGD) o przekątnej 20,5 cm, obrotowy (regulowany kąt); 4 przyciski sterowania zadaniami; Przycisk powrotu do strony głównej LED; Gniazdo integracji sprzętu; łatwo dostępny

port USB 2.0
Zasilanie Wymagania:Napięcie wejściowe: 220 do 240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz). Pobór mocy:703 W (drukowanie), 686 W (kopiowanie), 85 W (tryb gotowości), 14,8 W (tryb

uśpienia), 0,5 W (urządzenie wyłączone ręcznie) Średnie zużycie energii: 5,421 kWh/tydzień. Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy przetwarzać
napięcia eksploatacyjnego; spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Testowana konfiguracja: drukowanie i kopiowanie jednostronne w kolorze.

Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 700 color MFP M775dn: 592 x 639 x 595 mm; 700 color MFP M775f: 745 x 668 x 1143 mm; 700 color MFP M775z: 745 x 668 x 1198 mm; 700 color MFP M775z+: 745 x 668 x 1198
mm; W opakowaniu: 700 color MFP M775dn: 760 x 745 x 832 mm; 700 color MFP M775f: 856 x 760 x 1522 mm; 700 color MFP M775z: 856 x 760 x 1553 mm; 700 color MFP M775z+: 856 x 760 x
1553 mm;

Waga Bez opakowania: 700 color MFP M775dn: 63,7 kg; 700 color MFP M775f: 96,8 kg; 700 color MFP M775z: 107,7 kg; 700 color MFP M775z+: 116,3 kg; W opakowaniu: 700 color MFP M775dn: 76,5 kg;
700 color MFP M775f: 116 kg; 700 color MFP M775z: 126,7 kg; 700 color MFP M775z+: 135,6 kg;

Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
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
Środowisko pracy Temperatura pracy: Od 15 do 27ºC . Zalecana temperatura pracy: Od 17 do 25°C . Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 70% . Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność

względna 30-70% . Temperatura przechowywania: Od 0 do 35ºC . Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%
Akustyka Poziom mocy akustycznej:6,7 B(A)

Ciśnienia emisji akustycznych:53 dB (A)
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: 1998+A1+A2, Przepisy FCC nr 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003,

dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach. Standardy prawne: IEC 60950-1 +A1 (norma międzynarodowa), EN
60950-1 +A11 +A1 +A12 (UE), IEC 60825-1, licencja GS (Europa), EN 60825-1 (urządzenia laserowe/diodowe klasy 1), dyrektywa 2006/95/EC dotycząca urządzeń niskonapięciowych z oznaczeniem
CE (Europa); inne normy bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów.. ENERGY STAR: Tak

Gwarancja Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

http://www.hp.com/pl
Rozwiązania: http://www.hp.com/go/gsc; Czcionki i emulacja IPDS: http://www.hp/com/go/laserjetfonts; HP Web
Jetadmin; http://www.hp.com/go/wja; uniwersalny sterownik drukarki HP; http://www.hp.com/go/upd
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