
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP
M525

Idealne rozwiązanie dla zespołów, które wymagają
zaawansowanych funkcji skanowania i trasowania,
dokładnej kontroli nad obrazem, intuicyjnego
zarządzania procesami i silnej ochrony danych. Niniejsze
urządzenie wielofunkcyjne jest łatwe w zarządzaniu i
można je z łatwością rozbudować o nowe możliwości i
rozwiązania.

● Oszczędzaj energię: dzięki funkcji automatycznego włączania i wyłączania HP
możesz włączać drukarkę tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz1.

● HP EcoSMART Fleet 2 umożliwia monitorowanie, zarządzanie i sterowanie
środowiskiem wydruku.

Certyfikat ENERGY STAR®
1 Dostępność funkcji automatycznego włączania i wyłączania HP zależy od określonej drukarki i jej ustawień.
2 Rozwiązanie HP EcoSMART Fleet należy kupić oddzielnie.
Prosimy o oddawanie do recyklingu drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Usługi zarządzania zasobami i recyklingu
HP ułatwiają odpowiedzialną utylizację produktów.

1 Dwugłowicowy skaner, wysuwana klawiatura oraz technologia HP EveryPage Technology są dostępne wyłącznie w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise M525c.; 2 Automatyczny podajnik dokumentów na 100
arkuszy jest dostępny wyłącznie w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise M525c. Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 500 MFP 525dn i M525f są wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów na 50
arkuszy.; 3 Wkład z czarnym tonerem HP 55X nie wchodzi w skład zestawu.; 4 Opcjonalnie pojemność 1600 arkuszy. Dodatkowe podajniki na 500 arkuszy należy zakupić oddzielnie.; 5 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 e-mail. 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.; 6 Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 500 M525f i HP LaserJet Enterprise M525c są
standardowo wyposażone w wysoce wydajny, bezpieczny dysk twardy HP (o pojemności minimum 250 GB). Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 500 M525dn jest wyposażone w dysk (o pojemności minimum 8 GB) bez
możliwości rozbudowy.; 7 Wykorzystanie rozwiązań stosujących gniazdo do integracji sprzętu może wymagać dodatkowego zakupu.

Osiągnij przełomową wydajność dzięki
najlepszym w swojej klasie opcjom skanowania.
● Osiągaj szybkie rezultaty dzięki funkcji skanowania
dwustronnego i technologii HP EveryPage 1.
Automatycznie usuwaj puste strony.

● Z łatwością zarządzaj dużymi zadaniami dzięki
automatycznemu podajnikowi o pojemności 100
arkuszy 2. Wprowadzaj dane na dużej, wysuwanej
klawiaturze 1.

● Wykorzystaj dane na więcej sposobów dzięki
wbudowanej funkcjonalności OCR i zróżnicowanym
opcjom skanowania do urządzeń docelowych. Twórz
wyraźne, czytelne obrazy, korzystając z funkcji
automatycznej orientacji, automatycznego
przycinania, automatycznego cieniowania i
automatycznego prostowania obrazu.

● Podglądaj, edytuj, wstawiaj i usuwaj zeskanowane
strony na ekranie. Uruchamiaj procesy poprzez
pojedyncze dotknięcie ekranu.

Zwiększ wydajność, korzystając z tego łatwego
w użyciu biurkowego urządzenia
wielofunkcyjnego.
● Zarządzaj zadaniami bezpośrednio na urządzeniu
wielofunkcyjnym, korzystając z kolorowego ekranu
dotykowego HP Easy Select o przekątnej 20,3 cm (8
cali).

● Uzyskaj wyjątkowe rezultaty, korzystając z
opcjonalnego, bardzo pojemnego oryginalnego
wkładu z czarnym tonerem HP LaserJet 3.

● Zwiększ wydajność: Uzyskaj wydajność osiągającą
nawet 1600 arkuszy 4 i drukuj, kopiuj oraz skanuj z
robiącą wrażenie prędkością.

● Drukuj ze smartfonu lub tabletu dzięki funkcji HP
ePrint 5. Zapisuj i drukuj pliki bezpośrednio za
pośrednictwem łatwo dostępnego portu USB.

Ciesz się wszechstronnymi funkcjami
zarządzania i zabezpieczeń.
● Możesz polegać na wydajnych rozwiązaniach do
wdrażania, zarządzania i ochrony urządzeń
drukujących używanych w firmie.

● Zaawansowane opcje szyfrowania pomagają
zabezpieczyć ważne informacje — podczas
przechowywania w urządzeniu lub przesyłania za
pośrednictwem sieci 6.

● Chroń dokumenty kodem PIN i dodawaj
zabezpieczenia poprzez kieszeń do integracji
rozwiązań sprzętowych 7.

● Zwiększenie możliwości środowisk druku w
zespołach, dzięki bogatej ofercie rozwiązań
pozwalających na łatwą integrację.



Przegląd produktu

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise M525c:
1. Intuicyjny, kolorowy, obrotowy dotykowy panel sterowania HP Easy
Select o przekątnej 20,3 cm (8 cali)
2. Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy z jednoczesnym
skanowaniem dwustronnym i ultradźwiękowym wykrywaczem
podwójnych stron HP EveryPage
3. Uchwyty szyby skanera o wymiarach do 216 na 356 mm
4. Łatwo dostępny port USB umożliwiający bezpośredni zapis i wydruk
plików
5. Kieszeń pozwalająca na integrację rozwiązań sprzętowych
6. Zbiornik wyjściowy na 250 arkuszy
7. Przednia pokrywa zapewnia łatwy dostęp do uniwersalnego wkładu z
tonerem HP
8. Podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy 1 — dopuszcza materiały o
gramaturze do 199 g/m² i zapewnia łatwy dostęp do zakleszczonego
papieru
9. Podajnik na 500 arkuszy 2
10. Wskaźnik napełnienia podajnika
11. Przycisk zasilania
12. Przycisk ekranu głównego (powrót do ekranu głównego)
13. Wysuwana klawiatura ułatwiająca dokładne wprowadzanie danych
14. Wbudowany zszywacz (na wkłady o pojemności 1500 zszywek)
15. Wbudowana funkcja automatycznego wydruku dwustronnego
16. Wysokiej jakości, bezpieczny dysk twardy HP
17. Procesor 800 MHz, 1,5 GB RAM
18. Dwa wewnętrzne porty USB 2.0 typu host dla rozwiązań innych
producentów
19. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Gniazdo na opcjonalną blokadę typu Kensington
21. Port Hi Speed USB 2.0 (do podłączania urządzeń innych
producentów)
22. Port druku Hi Speed USB 2.0
23. Wiązka interfejsu obcego (do podłączania urządzeń zewnętrznych)
24. Gniazdo faksu RJ 11

Krótka charakterystyka

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
500 MFP M525dn
● Drukowanie, kopiowanie, skanowanie,
wysyłanie w formie cyfrowej

● drukowanie/kopiowanie z prędkością do 40
str./min w czerni

● do 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200)
● procesor 800 MHz
● 1 gniazdo sieciowe Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T

● 2 porty Hi-Speed USB 2.0 typu Host
● 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie)
● 2 wewnętrzne porty USB typu Host
● 1 złącze interfejsu obcego
● 1 kieszeń do integracji sprzętu
● 1 GB RAM
● Dysk SSD
● funkcja automatycznego druku dwustronnego
● podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 1
● podajnik wejściowy na 500 arkuszy 2
● automatyczny podajnik na 50 arkuszy
● funkcja automatycznego włączania/wyłączania

HP

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
500 MFP M525f
● jak urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 500 M525dn wyposażone w:

● standardowy faks
● wbudowany zszywacz, wbudowany wysoko
wydajny

● bezpieczny dysk twardy HP zamiast dysku SSD

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
flow M525c
● jak urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise 500 M525f plus:

● automatyczny podajnik dokumentów na 100
arkuszy

● dwugłowicowy skaner
● duża wysuwana klawiatura
● funkcja ultradźwiękowego wykrywania
podwójnych stron HP EveryPage

● wbudowana funkcjonalność OCR
● wysyłanie do SharePoint®
● zaawansowana korekta obrazu (automatyczna
orientacja, automatyczne przycinanie stron,
automatyczne cieniowanie)



Zalecane akcesoria

CE530A
Podajnik na 500 arkuszy do
drukarek HP 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.

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.

CF338A
Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet M525 szafka
Szafki na drukarki HP LaserJet
pozwalają użytkownikom
optymalnie ustawić drukarkę,
zapewniając jej dostępność i
jednocześnie oferując miejsce
na przechowywanie papieru i
innych artykułów. Wytrzymałe,
dopasowane szafki są zgodne
z urządzeniami
wielofunkcyjnymi HP LaserJet
Enterprise 500 serii M525.

J8021A
Bezprzewodowy serwer druku
802.11 b/g HP Jetdirect
ew2500
Wykorzystaj zalety obu sieci
— drukarki i urządzenia
wielofunkcyjne HP można
współużytkować przez sieci
przewodowe i
bezprzewodowe. Dokumenty
można przesyłać i drukować
pod ochroną standardów
IPSec, 802.11x oraz wielu
opcji szyfrowania. Serwer
oferuje prostą instalację,
konfigurację i zarządzanie.

Q7432A
Zestaw pojemników na
zszywacze HP
Wygodny pakiet
uzupełniający zawierający
dwie kasety po 1500 zszywek
każda.

L2718A
Zestaw rolek wymiennych
automatycznego podajnika
dokumentów dla urządzenia
HP 100
Zestawy konserwacyjne do
urządzeń HP Scanjet
umożliwiają skanerowi HP
pracę z tą samą, wysoką
jakością.

Informacje o zamawianiu

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP
M525dn (CF116A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 M525dn
(zawiera wbudowany moduł automatycznego druku
dwustronnego, wbudowany serwer druku HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowany dysk SSD);
przewód zasilający; wkład z czarnym tonerem HP 55A ,
całkowita wydajność ~6000 str.; oprogramowanie i
dokumentacja na płycie CD; instrukcja wprowadzająca, ulotka
dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji (w stosownych
przypadkach)

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP
M525f (CF117A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 M525f
(zawiera wbudowany moduł automatycznego druku
dwustronnego, wbudowany serwer druku HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowany wysoce wydajny,
bezpieczny dysk HP, faks, zszywacz); przewód zasilający;
wkład z czarnym tonerem HP 55A, całkowita wydajność ~6000
str.; oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; instrukcja
wprowadzająca, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o
gwarancji (w stosownych przypadkach)

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise flow M525c
(CF118A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow M525c
(zawiera wbudowany moduł automatycznego druku
dwustronnego oraz wbudowany serwer druku HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowany wysoce wydajny,
bezpieczny dysk HP i faks); przewód zasilający; przewód faksu;
wkład z czarnym tonerem HP 55A, całkowita wydajność ~6000
str.; oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; instrukcja
wprowadzająca, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o
gwarancji (w stosownych przypadkach)

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria
CE530A Podajnik na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
CC487A Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
CF338A Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M525 szafka
Q7432A Zestaw pojemników na zszywacze HP
L2718A Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika

dokumentów dla urządzenia HP 100
A7W13A Zestaw nakładek na klawiaturę HP LaserJet dla jęz. duńskiego,

francuskiego-szwajcarskiego, niemieckiego-szwajcarskiego

Sieci i łączność
J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect

ew2500
J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w

Materiały eksploatacyjne
CE255A Kaseta z czarnym tonerem HP 55A LaserJet

Średnia wydajność kasety: 6000 str. standardowych.
Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC

19752*
CE255X Kaseta z czarnym tonerem HP 55X LaserJet

Średnia wydajność kasety: 12 500 str. standardowych.
Deklarowana wartość wydajności zgodna z normą ISO/IEC

19752*
*CE255X, gdy jest używany z urządzeniem wielofunkcyjnym

M525 LJ: 13 500 stron standardowych zgodnie z normą
ISO/IEC 19752

CE255XD Zestaw dwóch kaset z czarnym tonerem HP 55X LaserJet
Średnia wydajność wkładu: 12 500 str. standardowych.

Deklarowana wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC
19752*.

*CE255XD, gdy jest używany z urządzeniem wielofunkcyjnym
M525 LJ: 13 500 stron standardowych zgodnie z normą

ISO/IEC 19752

Serwis i pomoc techniczna
U5X53E – pomoc techniczna HP przez 3 lata w następnym dniu roboczym dla
oprogramowania sprzętowego wielofunkcyjnej drukarki LaserJet M525
U5X59E – pomoc techniczna HP w trybie 4-godzinnym 13X5 dla podzespołów
sprzętowych drukarki wielofunkcyjnej LaserJet M525
U5X56E – pomoc techniczna HP przez 4 lata w następnym dniu roboczym dla
podzespołów sprzętowych wielofunkcyjnej drukarki LaserJet M525Multifunction
U5X57E – pomoc techniczna HP przez 5 lat w następnym dniu roboczym dla
podzespołów sprzętowych wielofunkcyjnej drukarki LaserJet M525
U5X79PE – roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu
roboczym dla podzespołów sprzętowych wielofunkcyjnej drukarki LaserJet M525
U5X78PE – roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP w trybie 4-godzinnym
13X5 dla podzespołów sprzętowych wielofunkcyjnej drukarki LaserJet M525
U5X75PE – dwuletnia pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu
roboczym dla podzespołów sprzętowych wielofunkcyjnej drukarki LaserJet M525
(U5X59E/U5X78PE: Należy sprawdzić dostępność w danym kraju.)
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 w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19752. Rzeczywista
wydajność może znacznie różnić się 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 Pierwsza wydrukowana strona: W czerni 500 MFP M525dn: W ciągu zaledwie 8,5 s; 500 MFP M525f: W ciągu zaledwie 8,5 s; flow MFP M525c: W ciągu zaledwie 8 s;

A4 W czerni: Do 40 str./min
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.

Procesor 800 MHz
Pamięć standardowa 500 MFP M525dn: 1 GB; 500 MFP M525f: 1 GB; flow MFP M525c: 1,5 GB; Rozszerzenie pamięci: Bez możliwości rozszerzenia
Dysk twardy 500 MFP M525dn: W standardzie wbudowany dysk SSD, minimum 8 GB*; Sprzętowe szyfrowanie danych zleceń w standardzie AES 128; Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure Cryptographic Erase-Job Data,

Secure ATA Erase-Disk). *W przypadku złożonych zleceń kopiowania o dużych nakładach lub przechowywania dużych nakładów HP poleca urządzenie HP LaserJet 500 MFP M525f o większej pojemności.; 500 MFP M525f:
W standardzie wbudowany dysk twardy z zabezpieczeniem HP o wysokiej wydajności, minimalnie 250 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 128 lub lepsze; Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure File Erase-Temporary
Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk); flow MFP M525c: 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 ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (jakość 1200 dpi), technologia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Rozdzielczość W czerni: Do 1200 x 1200 dpi
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)
Czcionki 105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL, 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna

czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowe czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez
dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts

Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 75 000 str.

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

Od 2000 do 6000

Marginesy (w mm) Górny: 5 mm. Lewy: 5 mm. Prawy: 5 mm. Dolny: 5 mm
Maksymalny obszar zadruku 215,9 x 355,6 mm

Faksowanie 500 MFP M525dn: Opcjonalne; 500 MFP M525f: Tak; flow MFP M525c: Tak;
Prędkość modemu 33,6 kb/s
Zgodność telekomunikacyjna 500 MFP M525f: Telekomunikacja faksowa: ES 203 021; dyrektywa R&TTE 1999/5/EC ze znakiem CE (Europa); FCC Part 68; inne normy telekomunikacyjne zgodnie z wymaganiami

poszczególnych krajów; flow MFP M525c: Połączenia faksowe: ES 203 021; dyrektywa R&TTE 1999/5/EC ze znakiem CE (Europa); FCC część 68; inne normy telekomunikacyjne
zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach;

Rozdzielczość faksu Standardowo: 204 x 98 dpi. Najwyższa: 204 x 196 dpi. Najwyższa: 300 x 300 dpi. Zdjęcie: 500 MFP M525f: Maks. 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi tylko dla faksów
przychodzących); flow MFP M525c: 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 500 MFP M525dn: 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); 500 MFP M525f: 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); flow MFP M525c: Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode
TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF z możliwością wyszukiwania (OCR), PDF/A z możliwością wyszukiwania (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanowanie do łatwo dostępnego portu USB:
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF z możliwością wyszukiwania (OCR), PDF/A z możliwością wyszukiwania (OCR), HTML (OCR),
CSV (OCR); Drukowanie z łatwo dostępnego portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht);

Właściwość Standardowo: 500 MFP M525dn: 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; 500 MFP M525f: 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; flow MFP M525c: Zapis w folderze
sieciowym; Zapis na dysku USB; Wysyłanie do Sharepoint; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; OCR; Lokalna książka adresowa; SMTP z
wykorzystaniem protokołu 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) 500 MFP M525dn: Do 40 str./min w czerni, do 30 str./min w kolorze; 500 MFP M525f: Do 40 str./min w czerni, do 30 str./min w kolorze; flow MFP M525c: Do 42 str./min w czerni,
do 31 str./min w kolorze;

Prędkość skanowania dwustronnego
(A4)

flow MFP M525c: Do 50 str./min w czerni, do 30 str./min w kolorze;

Typ Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów. Skanowanie kolorowe: Tak
Rozdzielczość skanowania Optyczny: Do 600 dpi
Technologia skanowania 500 MFP M525dn: CCD (matryca światłoczuła); 500 MFP M525f: CCD (matryca światłoczuła); flow MFP M525c: Skaner płaski (CCD); Czujnik kontaktowy (CIS) ADF;
Kodowanie koloru 24-bitowa
Poziomy odcieni szarości 256
Powierzchnia skanowalna Minimalny format nośnika: Bez minimum. Maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm
Marginesy skanowanych obiektów Lewy: 4,23 mm. Górny: 4,23 mm. Prawy: 4,23 mm. Dolny: 4,23 mm

Kopiowanie Prędkość kopiowania A4 W czerni: Do 40 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600 dpi (tryb płaski), 300 x 600 dpi (ADF)
Wiele kopii Do 9999 kopii
Powiększenie/zmniejszenie 25 do 400%

Obsługa nośników Podawanie nośników: Pojemność Waga Format
Taca 1 arkuszy (papier 75 g/m²): 100; koperty: 10 Od 52 do 199 g/m² (prosta ścieżka papieru dla nośników

specjalnych)
A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kartka
pocztowa (JIS), DPostcard (JIS), koperta (B5, C5, C6, DL)

Taca 2 arkuszy (papier 75 g/m²): 500 Od 52 do 120 g/m² A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kartka pocztowa
(JIS), DPostcard (JIS)

Taca 3 arkuszy (75 g/m²): 500 (opcjonalny podajnik) Od 52 do 120 g/m² (opcjonalny podajnik o pojemności
500 arkuszy)

A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kartka pocztowa
(JIS), DPostcard (JIS); 105 x 148 do 216 x 356 mm
(opcjonalnego podajnik na 500 arkuszy)

ADF 500 MFP M525dn: arkuszy: 50; 500 MFP M525f: arkuszy:
50; flow MFP M525c: liczba arkuszy: 100;

Od 45 do 120 g/m² A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Tryb pocztówkowy (JIS);
Tryb pocztówkowy DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18
cm

Odbiór nośników: Liczba arkuszy: Do 250 arkuszy. Koperty: Do 10 kopert. Folie przezroczyste: Do 75 ark.
Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)

Nośniki Papier (laminowany, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); koperty, etykiety, karton, folie, zdefiniowany przez użytkownika

Interfejsy Standardowo: 500 MFP M525dn: 2 porty Hi-Speed USB 2.0 typu Host; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 złącze interfejsu obcego; 1 kieszeń do integracji sprzętowej; 2 wewnętrzne porty USB typu
Host; 500 MFP M525f: 2 porty Hi-Speed USB 2.0 typu Host; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 złącze interfejsu obcego; 1 kieszeń do integracji sprzętowej; 2 wewnętrzne porty USB typu Host; 1
gniazdo faksu; flow MFP M525c: 2 porty Hi-Speed USB 2.0 typu Host; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 złącze interfejsu obcego; 1 kieszeń do integracji sprzętowej; 2 wewnętrzne porty USB typu
Host; 1 gniazdo faksu; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (wersja 32/64-bitowa), Windows Server® 2008 R2 (wersja 64-bitowa); Mac OS X v10.5,
v10.6, v10.7; Wsparcie techniczne dotyczące najnowszych wersji systemów operacyjnych można znaleźć na stronach: Citrix® i Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Novell®
(http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX® (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); urządzenia SAP
(http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print); sterowniki HP ePrint dla urządzeń mobilnych (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver). Najnowsze informacje na temat aktualizacji sterownika
drukarki są dostępne na stronie internetowej pomocy technicznej HP pod adresem http://www.hp.com/go/lj500MFPM525_software

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; wymagania systemów operacyjnych dotyczące zgodności
sprzętowej, patrz http://www.microsoft.com. Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.apple.com

Oprogramowanie standardowe Instalator dla Windows® i osobny sterownik HP PCL 6, instalator dla Mac, sterownik emulacji HP Postscript
Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 20,3 cm; obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); podświetlany przycisk Home (w celu szybkiego powrotu do głównego menu); 1 port USB 2.0; Gniazdo do integracji sprzętu
Zasilanie Wymagania:Napięcie wejściowe: od 220 do 240 V (+/- 10%), prąd zmienny, 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A. Pobór mocy:&#x00;. Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie

należy zmieniać napięcia eksploatacyjnego. Zmiana napięcia powoduje uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości zużycia energii w trybie automatycznego wyłączenia dotyczą trybu automatycznego
wyłączenia/budzenia w sieci i zależą od możliwości przełącznika klienta, konfiguracji własnej oraz aktywności w sieci i mogą wymagać aktualizacji oprogramowania. Pobór zasilania po wyłączeniu zależy od
kontrolowania przez drukarkę zadań drukowania przesyłanych przez sieć.

Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 516 x 547 x 576 mm. W opakowaniu: 733 x 600 x 613 mm
Waga Bez opakowania: 500 MFP M525dn: 29,4 kg; 500 MFP M525f: 29,8 kg; flow MFP M525c: 30,5 kg; W opakowaniu: 500 MFP M525dn: 35,6 kg; 500 MFP M525f: 36 kg; flow MFP M525c: 36,5 kg;
Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Zarządzanie bezpieczeństwem 500 MFP M525dn: 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; 500 MFP M525f: 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; flow MFP M525c: 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; zgodność z Centrum zabezpieczeń druku i obrazowania HP;

Środowisko pracy Temperatura pracy: od 10 do 32,5°C . Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 32,5ºC . Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80% . Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 30-70%
. Temperatura przechowywania: Od –20 do 40ºC . Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%

Akustyka Poziom mocy akustycznej:6,7 B(A)
Ciśnienia emisji akustycznych:54 dB(A)

Certyfikaty CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003,
dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa), inne normy zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami odpowiednich krajów. 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/WE dotycząca urządzeń
niskonapięciowych z oznaczeniem CE (Europa); inne normy bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów.. ENERGY STAR:Tak

Gwarancja Roczna pomoc techniczna u klienta w następnym dniu roboczym, roczna telefoniczna pomoc techniczna, pomoc za pośrednictwem czatu i poczty e-mail. Warunki gwarancji zależą od produktu, kraju i lokalnych wymogów
prawnych.

http://www.hp.com/plRozwiązania: 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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