
HP LaserJet Enterprise 600 M602

Ideális olyan nagyvállalati környezetek legalább 10 fős
munkacsoportjai számára, amelyeknek olyan gyors és
megbízható nyomtatóra van szükségük a nagy
mennyiségű dokumentumnyomtatáshoz, amely fejlett
hálózatfelügyeletet, megnövelt papírkapacitást és
biztonsági funkciókat is biztosít.

1 Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mérve, az első tesztdokumentumokat nem véve számításba. További információ: see www.hp.com/go/printerclaims. A pontos
sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.
2 Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise 600 M602dn és M602x nyomtatókon érhető el. Az automatikus kétoldalas nyomtatást lehetővé tévő
kiegészítő külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtatóhoz.
3 A kiegészítő 1 x 500 lapos papíradagoló csak a HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtatón érhető el.
4 Az 1 x 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M602 nyomtatósorozathoz.
5 A HP automatikus be- és kikapcsolási képességek a nyomtatótól és a beállításoktól függnek. A tényleges energiafogyasztás eltérő lehet.
6 Hagyományos beégetést használó termékekkel összehasonlítva.
7 Várhatóan 2011 végétől. Firmware-frissítést igényelhet.
8 A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP kazetták visszaküldése és újrahasznosítása jelenleg több mint 50 országban és térségben érhető el világszerte, a HP
Planet Partners program keretében. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.
9 A HP Access Control terméket külön kell megvásárolni.
10 A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a www.hp.com/go/webjetadmin címről. A HP univerzális nyomtató-illesztőprogram ingyenesen letölthető a
www.hp.com/go/upd címről. A HP EcoSMART Fleet terméket külön kell megvásárolni.
11 Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. A funkció bármilyen internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idők eltérhetnek. A
támogatott dokumentumok és képtípusok listája megtalálható a www.hp.com/go/eprintcenter címen. Egyes HP LaserJet termékekhez firmware-frissítés szükséges.
12 A hardverbővítő rekeszen keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.

HP LaserJet Enterprise 600 M602n

HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Maximális megbízhatóság és villámgyors nyomtatás.
● Növelheti produktivitását az akár 50 oldal/perces

nyomtatási sebességgel1, és a hordozók széles skálájára
nyomtathat.

● A 4 soros színes kijelzős kezelőpanelről közvetlenül
kezelheti a munkafolyamatokat, és gyorsan nyomtathat
USB flash meghajtóról.

● Könnyen megfelelhet a nagy nyomtatási
mennyiségigényeknek az automatikus kétoldalas
nyomtatás2, az akár két 500 lapos papíradagoló tálca3,
a 100 lapos többcélú tálca, valamint az akár 3600
oldalas kapacitás révén4.

● Az egyszerű, egyajtós hozzáféréssel könnyen cserélheti a
tonerkazettákat, és halk és tiszta működést élvezhet.

Kiemelkedő energia- és papírtakarékosságot érhet el.
● Kézben tarthatja az energiafogyasztást a HP automatikus

be- és kikapcsolási technológiával5, amely a hálózati
aktivitás alapján kapcsolja be- és ki a nyomtatót. Az
azonnali bekapcsolási technológia felgyorsítja a
bemelegedést/lehűlést, ezáltal még több energiát
takarítva meg6.

● A HP EcoSMART konzollal valós időben nyomon követheti
a használati adatokat, és egyéni energiatakarékossági
opciókat és nyomtatóbeállításokat alkalmazhat7.

● Az automatikus kétoldalas nyomtatással a
papírfelhasználást akár 50%-kal is csökkentheti2.

● Az előre telepített eredeti HP tonerkazetták csökkentik a
pazarlást. A HP Planet Partners program keretében ingyen
újrahasznosíthatja őket8.

Tapasztalja meg a minimális beavatkozást igénylő,
biztonságos nyomtatást.
● A HP Access Control segítségével kézbe veheti a

nyomtatási folyamatokat, és betartathatja a biztonsági
házirendeket9.

● A HP Web Jetadmin segítségével kézben tarthatja a
nyomtatási környezetet és csökkentheti a költségeket,
felügyelheti az IT erőforrásokat a HP univerzális
nyomtató-illesztőprogrammal, valamint csökkentheti a
környezetre kifejtett hatást10.

● Növelheti a biztonságot több hálózati eszközön: az IPv6
protokollal bővítheti a hálózati IP-címek számát, az IPSec
biztonság pedig gyors hitelesítést és titkosítást biztosít az
érzékeny adatokhoz.

● Hatékonyan felügyelheti vállalkozásában a megfelelést és
a biztonsági problémákat.

Bővítse nyomtatási képességeit, hogy lépést tarthasson
vállalkozása növekedésével.
● A HP FutureSmart Firmware segítségével könnyen frissítheti,

felügyelheti és bővítheti a hálózati nyomtatók képességeit.

● Az innovatív bővíthetőség egyszerűsíti a testreszabott, a HP
és más gyártók által biztosított munkafolyamatokat és
dokumentumkezelési megoldásokat.

● Legyen a nyomtatás olyan mobil, mint Ön – a HP ePrint
szolgáltatással mostantól szinte bárhonnan nyomtathat11.

● A hardverbővítő rekesz révén kihozhatja a beruházásából
a maximumot – olyan funkciókkal bővítheti, mint a kártyás
hitelesítés vagy az új számlázási módszerek12.



Terméknézetek

A sorozat gyors áttekintése

HP LaserJet Enterprise 600 M602x:
1. Intuitív 4 soros színes kijelző 10 gombos billentyűzettel
2. Hardverbővítő rekesz különböző megoldások integrálásához
3. Elülső USB-port
4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
5. Kényelmes elülső be- és kikapcsoló
6. 500 lapos kimeneti tároló
7. Egyajtós hozzáférés normál vagy nagykapacitású
tonerkazetták behelyezéséhez
8. A 100 lapos többfunkciós 1. tálca lehetővé teszi vastag
egyedi papírok használatát 53 fontig
9. Két 500 lapos adagolótálca és 1100 lapos teljes bemeneti
kapacitás
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet beágyazott
nyomtatószerver
11. Az összesen 512 MB memória és a 800 MHz-es processzor
gyorsan megbirkózik a komplex nyomtatási feladatokkal
12. Hi-Speed USB 2.0 port

HP LaserJet Enterprise 600 M602n
● HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtató:
percenként akár 50 fekete-fehér oldal nyomtatása

● akár 1200 x 1200 dpi effektív felbontás – HP
ProRes 1200

● HP FastRes 1200
● 512 MB memória, mely 1 GB-ra bővíthető
● 800 MHz-es processzor
● 1 Gigabit Ethernet
● 1 Hi-Speed USB 2,0
● 2 külső host USB (1 elülső, 1 kívülről elérhető)
● 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz)
● 1 Hi-Speed USB 2.0 hardverbővítő rekesz (külső
csatlakozáshoz)

● 100 lapos többcélú tálca
● 500 lapos adagolótálca

HP LaserJet Enterprise 600 M602dn
● HP LaserJet Enterprise 600 M602dn nyomtató:
alapmodell és automatikus kétoldalas nyomtatás

HP LaserJet Enterprise 600 M602x
● HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtató:
alapmodell és automatikus kétoldalas nyomtatás

● 1 x 500 lapos papíradagoló tálca



Ajánlott kiegészítők

Rendelési adatok

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok
CF062A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex)

tartozék
CE998A HP LaserJet 500 lapos adagolótálca és lapadagoló
CE398A HP LaserJet 1500 lapos adagolótálca
CE405A HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó
CE399A HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló
CE997A HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő
CE404A HP LaserJet 500 lapos lerakó
CB525A HP LaserJet P4010/P4510 sorozatú nyomtatóállvány
CB527A HP LaserJet 400 lapos, egyedi médiaadagoló tálca
Q3216A HP 1000 tűzőkazetta
CE483A HP 512 MB 144 érintkezős x32 DDR2 DIMM

Csatlakoztatás
J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

Kellékek
CE390A HP 90A LaserJet fekete tonerkazetta

Átlagos nyomtatási kapacitás: 10 000 szabványos
oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752

szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A
tényleges kapacitás nagymértékben függ a kinyomtatott

képektől és más tényezőktől. Részletek:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

CE390X HP 90X LaserJet fekete tonerkazetta
Átlagos nyomtatási kapacitás: 24 000 szabványos oldal.

Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752
szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A

tényleges kapacitás nagymértékben függ a kinyomtatott
képektől és más tényezőktől. Részletek:

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
CF064A HP LaserJet CF064A 110 V-os karbantartó készlet

225 000 oldal
CF065A HP LaserJet CF065A 220 V-os karbantartó készlet

225 000 oldal

Hordozó-kellékanyagok
CHP310 HP LaserJet nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297

mm
CHP710 HP többfunkciós nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x

297 mm

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a
következő címen találhatja meg: http://www.hp.com

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll
rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és
képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai
beruházás megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú,
személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni
igényekhez igazított támogatással.

CF062A
HP LaserJet automatikus
kétoldalas nyomtatási
(duplex) tartozék
A HP LaserJet automatikus
kétoldalas nyomtatási
egységekkel időt, pénzt és
papírt takaríthat meg. E
tartozék automatikusan
nyomtat a papír mindkét
oldalára, így Ön a
fontosabb feladatokra
koncentrálhat. Költségei is
csökkennek, mert a
papírfogyasztás a felére
csökken.

CE998A
HP LaserJet 500 lapos
adagolótálca és lapadagoló
A HP LaserJet 500 lapos
papíradagolók a növekvő
munkacsoportok
termelékenységét egyszerű
és teherbíró papíradagoló
kiegészítőkkel támogatják,
amelyek A4-től legal méretig
különféle hordozóanyagok
használatát és egy
feltöltéssel hosszabb
nyomtatást tesznek lehetővé.

CE398A
HP LaserJet 1500 lapos
adagolótálca
A HP LaserJet 1500 lapos
papíradagoló tálcák növelik
a produktivitást. Ez a
robusztus papíradagoló
tálca hordozórugalmasságot
és egy betöltéssel hosszabb
ideig való nyomtatást (akár
1500 lap) tesz lehetővé.

CE405A
HP LaserJet 500 lapos
tűző/lerakó
A HP LaserJet 500 lapos
lerakó egységek javítják a
munkafolyamat-kezelést, és
több felhasználót szolgálnak
ki. Ritkábban kell ellenőrizni
a nyomtató működését az
automatizált tűzés,
laplerakás és szortírozás
használatával.

CE399A
HP LaserJet 75 lapos
borítékadagoló
A HP LaserJet
borítékadagolókkal az üzleti
levelezés egyszerűbb,
hatékonyabb és
professzionálisabb lehet.
Nyomtasson közvetlenül
különböző méretű
borítékokra (akár 75),
Monarch mérettől B5-sized
méretig.

CE997A
HP LaserJet 500 lapos,
ötrekeszes kimeneti gyűjtő
A HP LaserJet 5 rekeszes
kimeneti gyűjtők további
500 lappal növelik a
kapacitást, ami így összesen
1100 lap. Ez a
munkafolyamatokat négy
intelligens üzemmóddal
megkönnyítő, többrekeszes
kiegészítő kényelmes
hozzáférést biztosít a
nyomtatási feladatokhoz

HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)
HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtató; HP fekete LaserJet
tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós
tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; Első lépések;
Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató
(amennyiben alkalmazható)

HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A)
HP LaserJet Enterprise 600 M602dn nyomtató; HP fekete
LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós
tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; Automatikus
duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz; Első lépések;
Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató
(amennyiben alkalmazható); Automatikus kétoldalas
hibajegyzéklap

HP LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A)
HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtató; HP fekete LaserJet
tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós
tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; 500 lapos
adagolótálca; Automatikus duplex egység kétoldalas
nyomtatáshoz; Első lépések; Támogatási szórólap; HP ePrint
szórólap; Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható);
Automatikus kétoldalas hibajegyzéklap

Szerviz és támogatás
HZ478E - HP 3 év következő munkanapos LaserJet M602
hardvertámogatás
HZ481E - HP 3 év 4 órás, munkanapokon 13 órában igénybe
vehető LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ495E - HP 4 év következő munkanapos LaserJet M602
hardvertámogatás
HZ496E - HP 5 év következő munkanapos LaserJet M602
hardvertámogatás
HZ498PE - HP 1 év garanciaidőn túli következő munkanapos
LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ500PE - HP 1 év garanciaidőn túli 4 órás, munkanapokon 13
órában igénybe vehető LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ502PE - HP 2 év garanciaidőn túli következő munkanapos
LaserJet M602 hardvertámogatás
UC742E - HP középkategóriás egyszínű LaserJet nyomtató hálózati
telepítése szolgáltatás
UZ048E - HP középkategóriás egyszínű LaserJet Autosend és
hálózatikonfiguráció-telepítési szolgáltatás nyomtató



Műszaki adatok

http://www.hp.com/hu
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Készült az EU-ban 10/11 4AA3-5779HUE

Nyomtatási technológia Lézer

Nyomtatási sebesség A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 8,5 mp alatt
A4: Akár 50 oldal percenként
Az első oldal nyomtatásához szükséges időt a 2. tálcával mérték. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum
bonyolultságától függ.
A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: http://www.hp.com/go/printerclaims. A
pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

Processzor 800 MHz, ARM Cortex™-A8 szuperskalár processzor

Memória 512 MB, Egy 144 érintkezős DDR2 DIMM bővítőhelyen keresztül 1 GB-ra bővíthető, Merevlemez kapacitása: Egyik sem

Nyomtatás Minőség HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi
Felbontás Max. 1200 x 1200 dpi
Nyomtatónyelvek HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomtatás (v 1.4)
Betűtípusok/betűkészletek 105 beépített méretezhető TrueType betűtípus a HP PCL-ben, 92 beépített méretezhető betűtípus HP Postscript Level 3 emulációban (beépített eurójel); 1 beépített Unicode

betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 beépített Windows Vista® 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípus-megoldások érhetők el külső flash memóriakártyák
révén; HP LaserJet betűtípusok és IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts címen érhető el

Kihasználtság (havi, A4) Max. 225000 oldal
Javasolt havi lapkapacitás 3000–15 000
Nyomtatási margók Felső: 6 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm, Alsó: 6 mm

Médiakezelés Bemenet Kapacitás Súly Méret
1. tálca lap: 100; írásvetítő fólia: 50; boríték: 10 60 – 200 g/m² A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; boríték

(DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); egyéni, 76 x 127 és
216 x 356 mm között

2. tálca lap: 500 60–120 g/m² A4; A5; RA4; B5 (JIS); egyéni, 148 x 210 és 216 x 356
mm között

3. tálca 60–120 g/m²
Kétoldalas nyomtatás: M602n: Automatikus (opcionális); M602dn: Automatikus

(alapkiépítésben); M602x: Automatikus (alapkiépítésben);
M602n: 60–120 g/m² (opcionális duplex egységgel);
M602dn: 60–120 g/m²; M602x: 60–120 g/m²;

M602n: A4; A5; B5 (JIS); executive (JIS); 16K; egyéni,
148 x 210 és 216 x 356 mm között (opcionális duplex
egységgel); M602dn: A4; A5; B5 (JIS); M602x: A4; A5;
B5 (JIS);

Kimenet: Lap: Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban). Boríték: Legfeljebb 10 boríték. Írásvetítő fóliák:
Akár 600 lap

Médiatípusok Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni

Memóriakártya kompatibilitása USB flash meghajtó

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elülső és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (külső csatlakozáshoz)

Hálózati protokollok IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

Kompatibilis operációs rendszerek Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (minden 32 és 64 bites), Server 2008 R2 (64 bites); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® és Windows®
Terminal Services (a legfrissebb támogatásért lásd a rendszergazdai útmutatót: http://www.hp.com/go/upd, Documentation fül); Novell® (a legfrissebb támogatásért lásd: http://www.novell.com/iprint);
Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts és http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP eszköztípusok
(http://www.hp.com/go/sap/drivers és www.hp.com/go/sap/print)
Opcionális: A legújabb nyomtató-illesztőprogramok és a támogatott operációs rendszerekhez szükséges szoftver rendelkezésre áll a következő webhelyen: http://www.hp.com/support/hpljm602 series; ha
nincs internetkapcsolat, lásd a nyomtató dobozában mellékelt támogatási szórólapot

Minimális rendszerkövetelmények Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 vagy újabb), Server 2003 (SP1 vagy újabb), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB szabad merevlemez-terület; kompatibilis operációs
rendszerek, hardverkövetelmények: http://www.microsoft.com, Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB szabad merevlemez-terület; kompatibilis operációs rendszerek, hardverkövetelmények:
http://www.apple.com

Szoftver Windows® telepítő, HP PCL 6 különálló illesztőprogram; Mac telepítő, Postscript illesztőprogram

Vezérlőpult 2,29 x 5,33 cm-es 4 soros színes LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, balra nyíl), numerikus gombok nélkül

Nyomtató kezelése HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)

Biztonságkezelés Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hitelesítés (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall tanúsítvánnyal, hitelesítés előre megosztott kulccsal és Kerberos hitelesítés; Támogatás WJA-10
IPsec konfigurációhoz, IPsec-kiegészítő használatával

Áramellátás Beépített tápegység; Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–127 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Anyagszükséglet: 820 watt (nyomtatás közben), 21
watt (készenlétben), 5.5 watt (alvó állapotban), 1,0 watt (automatikusan kikapcsolva), 0,3 watt (manuálisan kikapcsolva) Jellemző energiafogyasztás: 3,763 kWh/hét

Méretek (sz x mé x ma) Kicsomagolva: M602n: 415 x 428 x 398 mm; M602dn: 415 x 508 x 398 mm; M602x: 415 x 508 x 513 mm;
Csomagolva: M602n: 588 x 540 x 499 mm; M602dn: 588 x 633 x 499 mm; M602x: 588 x 633 x 749 mm;

Súly Kicsomagolva: M602n: 23,7 kg; M602dn: 26,3 kg; M602x: 32,8 kg;
Csomagolva: M602n: 27,5 kg; M602dn: 30,1 kg; M602x: 38,9 kg;

Működési környezet Működési hőmérséklet: 15–32ºC. Javasolt működési hőmérséklet: 15–32ºC. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Tárolási
hőmérséklet: -30–60ºC. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd7,0 B(A)

Hang Leadott hangerő értékei:7,0 B(A)
Kisugárzott hangnyomás:56 dB(A)

Terméktanúsítványok Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS licenc (Európa); EN 60825-1 (1. osztályú lézer/LED termék); 2006/95/EC kisfeszültségű direktíva CE
jelzéssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint
EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 B osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC 47. rész CFR, GB9254-2008, 2004/108/EC
EMC-direktíva CE jelzéssel (Európa), az egyes országok más EMC-jóváhagyásokat igényelhetnek

Garancia Egy éves helyszíni garancia. Opcionális HP Care Pack szolgáltatás rendelhető. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

● Takarítson meg energiát – a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája

bekapcsolja a nyomtatót, amikor szüksége van rá, és kikapcsolja, amikor nem1.
● Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírkészletnek akár a fele is
megtakarítható.

● Ingyenes és kényelmes kazetta-újrahasznosítás 54 országban.

ENERGY STAR® minősítés
A HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtató nem ENERGY STAR®-kompatibilis.

1 A HP automatikus be- és kikapcsolási képességek a nyomtatótól és a beállításoktól függnek.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellékanyagok újrahasznosítása ajánlott. A HP eszközgazdálkodási és
újrahasznosítási szolgáltatásai megkönnyítik a selejtezést.


