
Upro�ć procesy komunikacji biznesowej dzi�ki ekonomicznemu wysoko
wydajnemu drukowaniu, kopiowaniu i skanowaniu do formatu A3,
skanowaniu do poczty elektronicznej, wyka�czaniu dokumentów,
opcjonalnemu faksowaniu1 oraz cyfrowej dystrybucji dokumentów2.
Doskonałe rozwi�zanie dla wymagaj�cych grup roboczych i wydziałów.

HP LaserJet 9040/9050mfp

Wydziały w przedsi�biorstwach handlowych i usługowych oraz wydziały w �redniej wielko�ci przedsi�biorstwach, zło�one
z grup roboczych obejmuj�cych 30 do 50 osób, które potrzebuj� łatwego dost�pu do sieci, a tak�e mo�liwo�ci taniego,
szybkiego i niezawodnego drukowania i kopiowania w czerni w formacie do A3, skanowania w kolorze oraz podnosz�cych
wydajno�ć i płynno�ć pracy ró�norodnych funkcji faksowania, wyka�czania oraz cyfrowej dystrybucji dokumentów.

Upro�ć komunikacj� biznesow� dzi�ki łatwemu dost�powi do zaawansowanych funkcji przetwarzania dokumentów.

• Wydajne drukowanie, kopiowanie, skanowanie do poczty elektronicznej, faksowanie1 oraz wyka�czanie dokumentów
ze w jednym pot��nym urz�dzeniu. 

• Wybierz jedn� z czterech opcji wyka�czania dokumentów: zespół 8 tac odbiorczych, odbiornik na 3000 arkuszy ze
zszywaczem, odbiornik na 3000 arkuszy lub wielofunkcyjny moduł wyka�czania wydruków na 1000 arkuszy.

• Wybierz opcjonalne oprogramowanie HP Digital Sending Software 4.0 (DSS 4.0)2 do pobierania i cyfrowej dystrybucji
papierowych dokumentów.

• Dodaj do DSS 4.0 opcjonalne oprogramowanie HP AutoStore umo�liwiaj�ce dystrybucj� do systemów zarz�dzania
dokumentami.

Bezproblemowa, samodzielna obsługa dzi�ki uznanej niezawodno�ci urz�dze� HP LaserJet.

• Sprawdzona niezawodno�ć produktów HP LaserJet – solidne urz�dzenie, którego konstrukcja minimalizuje zaci�cia papieru.
• Twórz profesjonalnej jako�ci dokumenty z efektywn� jako�ci� 1200 dpi i maksymaln� pr�dko�ci�.
• Du�e pr�dko�ci przepływu danych dzi�ki wbudowanemu serwerowi druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet.
• Inteligentna technologia druku HP3 umo�liwia łatwe zarz�dzanie materiałami eksploatacyjnymi. 
• Intuicyjny, dotykowy panel sterowania – jednakowy dla wielu urz�dze� HP interfejs, który zwi�ksza zakres zastosowa�

i minimalizuje koszty szkolenia.

Szybki zwrot z inwestycji przy niskim całkowitym koszcie posiadania i zwi�kszonej wydajno�ci.

• Przyst�pna cena i niskie koszty u�ytkowania umo�liwiaj� minimalizowanie całkowitego kosztu posiadania oraz szybki
zwrot z inwestycji.

• Du�e pr�dko�ci druku oraz 8-sekundowy czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony pozwalaj� zaoszcz�dzić czas.
• Ograniczona konieczno�ć interwencji u�ytkownika dzi�ki du�ej pojemno�ci podajników – do 3100 arkuszy; podajnik

zaopatrzono w funkcj� automatycznego wykrywania formatu no�nika.
• Proste kopiowanie i skanowanie dwustronne dzi�ki automatycznemu podajnikowi dokumentów.
• Kontrola kosztów – HP Web Jetadmin umo�liwia zdaln� instalacj�, konfiguracj� i proaktywne zarz�dzanie.

1 Opcjonalnie. Tylko w krajach, które uzyskały aprobat� telekomunikacyjn�. Wi�cej informacji znajduje si� w zestawieniu danych 
faksu analogowego HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300.

2 HP Digital Sending Software 4.0 to oprogramowanie opcjonalne. Oprogramowanie przeznaczone dla serwera – wymagany serwer.
3 U�ywanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje pełne wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania HP.

HP LaserJet 9050mfp
z opcjonalnym odbiornikiem

HP LaserJet 9040mfp
z opcjonalnym odbiornikiem



HP LaserJet 9040/9050mfp
1. Łatwy w u�yciu dotykowy panel

sterowania z dziesi�cioma
klawiszami numerycznymi
zapewnia bezproblemow�
obsług� urz�dzenia
wielofunkcyjnego

2. Automatyczny moduł druku
dwustronnego umo�liwia
szybkie i sprawne drukowanie
dwustronne

3. Automatyczny podajnik
dokumentów (ADF) na
100 arkuszy z dwustronnym
jednoprzebiegowym skanerem
automatycznie skanuje
dwustronne dokumenty 

4. Uniwersalny podajnik na
100 arkuszy obsługuje no�niki
o gramaturze do 216 g/m2

5. Regulowane podajniki 2 i
3 na 500 arkuszy ka�dy

6. Regulowany podajnik
4 na 2000 arkuszy

7. Do wyboru: zespół 8 tac
odbiorczych, odbiornik
na 3000 arkuszy, odbiornik
na 3000 arkuszy ze
zszywaczem lub
wielofunkcyjny moduł
wyka�czania wydruków

8. Port Jetlink umo�liwia
podł�czanie urz�dze�
do obsługi papieru
innych producentów

9. Dwukierunkowy port
równoległy zgodny
z norm� IEEE-1284-B

10. Wbudowany serwer druku
HP Jetdirect do sieci
Fast Ethernet pozwala
na wydajniejsz� prac� w sieci

11. 256 MB pami�ci i wydajny
procesor 533 MHz
zapewniaj� szybkie
wykonywanie zło�onych
zada�

12. Wysokowydajny wbudowany
twardy dysk HP 20 GB
umo�liwia efektywn� cyfrow�
dystrybucj� dokumentów,
drukowanie poufne i przecho-
wywanie zada� druku

Zapewnij swojej firmie najlepsze rozwi�zanie. Mo�esz wybrać
jedno z dwóch urz�dze� – HP LaserJet 9040mfp (Q3726A) lub
HP LaserJet 9050mfp (Q3728A). Produkty te posiadaj�
identyczne funkcje. Ró�nic� stanowi pr�dko�ć drukowania.
HP LaserJet 9050mfp drukuje z pr�dko�ci� 50 str./min,
natomiast model HP LaserJet 9040mfp drukuje z pr�dko�ci�
40 str./min i jest dost�pny za ni�sz� cen�.

Wyjd� naprzeciw potrzebom swojej firmy, dodaj�c do drukarki
HP LaserJet 9040mfp i 9050mfp nast�puj�ce opcje:

• Faks analogowy HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory
3001, by szybciej i bezpieczniej wysyłać dokumenty. 

• Rozszerzenie pami�ci do 512 MB przez wolne gniazdo
DIMM. 

• Instalacja karty z czcionkami, karty pami�ci flash
z formularzami lub rozwi�za� innych producentów
poprzez dwa gniazda pami�ci flash.

• Zwi�kszenie wydajno�ci dzi�ki mo�liwo�ci podł�czenia
przez port Jetlink urz�dze� do obsługi papieru innych
producentów.

• Zoptymalizowanie mo�liwo�ci urz�dzenia wielofunkcyjnego
przy wykorzystaniu oprogramowania HP Digital Sending
Software 4.0, które umo�liwia przekształcanie dokumentów
papierowych w format cyfrowy w celu łatwego przesyłania
i przechowywania.

• Oprogramowanie HP AutoStore pozwoli na przesyłanie
zeskanowanych dokumentów do programów zarz�dza-
j�cych dokumentacj� i platform współpracuj�cych, takich
jak Microsoft® SharePoint Portal Server, Microsoft Exchange,
FileNet, Documentum, Lotus Notes i innych. 

Dostosowana do potrzeb Twojego �rodowiska
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HP LaserJet 9050mfp z zespołem 8 tac odbiorczych
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1 Opcjonalnie. Tylko w krajach, które uzyskały aprobat� telekomunikacyjn�. Wi�cej informacji znajduje si� w zestawieniu danych faksu analogowego
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300.



Całkowity koszt posiadania
Dla wielu przedsi�biorstw koszt całkowity posiadania stanowi
wa�ny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
Wszechstronno�ć i niezawodno�ć urz�dze� wielofunkcyjnych
HP LaserJet 9040/9050mfp przyczyniaj� si� do znacz�cego
zmniejszenia kosztów.

Prawdziwie wielofunkcyjne urz�dzenie.

Imponuj�ce mo�liwo�ci wyka�czania wydruków pozwol�
Twojemu zespołowi roboczemu na tworzenie skomplikowanych
dokumentów na miejscu. Oszcz�d� czas przeznaczony na
dystrybucj� i wyeliminuj koszty zwi�zane z drukowaniem
scentralizowanym, korzystaj�c z wydajnego i wszechstronnego
urz�dzenia wielofunkcyjnego, które pozwala drukować
dokumenty profesjonalnej jako�ci na szerokiej gamie no�ników.

• Pojemno�ć podajników do 3100 arkuszy
• Skaner stolikowy i automatyczny podajnik dokumentów
• Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie
• Niestandardowe formaty papieru do 312 x 470 mm
• Opcje wyka�czania dokumentów: zespół 8 tac odbiorczych,

odbiornik na 3000 arkuszy, odbiornik na 3000 arkuszy ze
zszywaczem lub wielofunkcyjny moduł wyka�czania
wydruków umo�liwiaj�cy tworzenie broszur

Niezawodno�ć to oszcz�dno�ć pieni�dzy.

Niew�tpliwie najwi�kszy wpływ na wydajno�ć i niski koszt
eksploatacji ma niezawodno�ć urz�dze� HP oraz oferowane
przez firm� wsparcie i serwis. Od ponad 10 lat Hewlett-
Packard otrzymuje najwy�sze oceny w corocznej ankiecie
dotycz�cej serwisu i niezawodno�ci, przeprowadzanej przez
PC Magazine. Niedawno firma HP uzyskała jedn� z
pierwszych w historii ocen – ocen� A+. Co to oznacza dla
u�ytkowników? Mog� spokojnie wykonywać swoj� prac�! 

Zalety inteligentnych materiałów
eksploatacyjnych HP
Papiery HP i kasety z tonerem HP LaserJet opracowano do pracy
z drukarkami HP, zapewniaj�c wykonywanie profesjonalnych
dokumentów wysokiej jako�ci. HP opracowuje kasety z tonerem
z my�l� o uzyskiwaniu doskonałej jako�ci, niezb�dnej dla
tworzenia półtonów, płynnej skali szaro�ci i oddawania
najdrobniejszych szczegółów.2 Wbudowana Inteligentna
Technologia Druku HP umo�liwia monitorowanie stanu
materiałów eksploatacyjnych oraz wysyłanie powiadomie� o ich
zu�yciu, gwarantuj�c zawsze wspaniałe wydruki. Ka�da kaseta
z tonerem HP na bie��co koryguje jego parametry,
zapewniaj�c druk wysokiej jako�ci podczas całego okresu
eksploatacyjnego.

Profesjonalne wsparcie HP
HP oferuje wiele mo�liwo�ci wsparcia, ułatwiaj�cych instalacj�
i obsług� urz�dze� HP LaserJet serii 9040/9050mfp. Fachowa
wiedza ekspertów HP umo�liwia optymalne wykorzystanie
Twojego urz�dzenia wielofunkcyjnego i pomaga w uzyskaniu
najwi�kszej wydajno�ci. Na pocz�tek proponujemy roczn�
gwarancj� z obsług� w miejscu instalacji w nast�pnym dniu
roboczym i darmowym wsparciem telefonicznym, udzielanym
przez profesjonalne Centrum Obsługi Klienta HP. W celu
zagwarantowania dalszego bezproblemowego u�ytkowania i
zwi�kszenia funkcjonalno�ci Twojego urz�dzenia
wielofunkcyjnego HP LaserJet, HP udost�pnia zaawansowane
opcje wsparcia i serwisu, takie jak: instalacja, instalacja
sieciowa, konserwacja i wsparcie pogwarancyjne.

2 U�ywanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP gwarantuje pełne
wykorzystanie wszystkich funkcji drukowania HP.

Wydajne, wszechstronne i niezawodne tworzenie
dokumentów wsparte jako�ci� HP LaserJet.

Wybierz odbiornik papieru odpowiedni do potrzeb Twojej firmy
HP LaserJet 9040/9050mfp (model podstawowy) nale�y zamawiać z jednym z czterech urz�dze� do odbioru papieru

HP LaserJet 9040/9050mfp z
zespołem 8 tac odbiorczych

Q5693A – Zespół 8 tac
odbiorczych
W celu ułatwienia odbioru
wydruków ka�d� z tac
odbiorczych mo�na przydzielić
jednemu z u�ytkowników, całemu
zespołowi roboczemu lub działowi
firmy. Tace odbiorcze słu��
równie� do sortowania, układania
i rozdzielania wydruków. 

HP LaserJet 9040/9050mfp
z odbiornikiem

C8084A – Odbiornik 
Umo�liwia odbiór do 3000
arkuszy z opcj� offsetowego
sortowania prac. 

HP LaserJet 9040/9050mfp
z odbiornikiem ze zszywaczem

C8085A – Odbiornik ze
zszywaczem
Umo�liwia odbiór 3000 arkuszy i
wielopunktowe zszywanie
dokumentów po 50 kartek
papieru. 

HP LaserJet 9040/9050mfp
z wielofunkcyjnym modułem
wyka�czania wydruków

C8088B – Wielofunkcyjny moduł
wyka�czania wydruków
Umo�liwia odbiór 1000 arkuszy,
zszywanie dokumentów po 50
kartek papieru, składanie arkuszy
w zestawy broszurowe oraz
składanie i zszywanie grzbietów
broszur o grubo�ci do 10 stron.

9040/9050mfp
Modele podstawowe

Q3726A/Q3728A
HP LaserJet 9040/50mfp 
Przewód zasilaj�cy, kaseta
z tonerem, dokumentacja drukarki,
oprogramowanie drukarki na
płycie CD-ROM, nakładka na
panel sterowania, dwa
standardowe podajniki na 500
arkuszy, uniwersalny podajnik na
100 arkuszy, podajnik na 2000
arkuszy, automatyczny moduł
druku dwustronnego
(zainstalowany), wbudowany
serwer druku HP Jetdirect,
automatyczny podajnik
dokumentów (ADF). Przy zakupie
drukarki nale�y osobno zamówić
jedno z urz�dze� do odbioru
papieru.



Dane techniczne
Pr�dko�ć druku A4: do 50 str./min (40 str./min w modelu HP LaserJet 9040mfp)

A3: do 28 str./min (25 str./min w modelu HP LaserJet 9040mfp) 
Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony (w czerni): poni�ej 8 sekund; czas nagrzewania: około 3 minut
Wszystkie wydrukowane strony pochodz� z domy�lnego podajnika w urz�dzeniu HP LaserJet 9040/50mfp z podajnikiem nr 4 o wysokiej pojemno�ci (HCI).

Procesor Procesor 533 MHz, MIPS 20KC (jednostka zapewniaj�ca oszcz�dno�ć energii ASIC)
Pami�ć Standardowo 256 MB, mo�liwo�ć rozbudowy do 512 MB za pomoc� systemu optymalizacji pami�ci HP MEt

(Memory Enhancement technology), wbudowany twardy dysk 20 GB
Druk Technologia: Laser

J�zyki: HP PCL 5e, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3
Druk ekonomiczny: HP Fastres 1200, 600, 300 dpi w trybie draft
Czcionki: 80 skalowalnych czcionek TrueType™

Maksymalne pole zadruku: 303,4 x 468 mm
Jako�ć: HP Fastres 1200 (jako�ć druku 1200 dpi), rozdzielczo�ć 600 x 600 dpi
Normatywny cykl pracy: Do 300 000 stron miesi�cznie
Marginesy: Górny: 2,1 mm, lewy: 3,2 mm, prawy: 3,7 mm, dolny: 2,9 mm

Faks Rozdzielczo�ć: Standardowa: 200 x 100 dpi; tryb fine: 200 x 200 dpi; tryb superfine: 300 x 300 dpi
Wi�cej informacji znajdziesz w zestawieniu danych faksu analogowego HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300.

Cyfrowa dystrybucja dokumentów Formaty plików: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Instalacja: HP Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy HP, HP Toolbox

Skanowanie Typ: Stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Rozdzielczo�ć: Rozdzielczo�ć optyczna 600 dpi; interpolowana 600 x 600 dpi
Skala szaro�ci: 256
Formaty no�ników min./maks.:297 x 432 mm
Marginesy skanowania: Lewy: 4,2 mm, górny: 4,2 mm, prawy: 4,2 mm, dolny: 4,2 mm

Kopiowanie Pr�dko�ć: 50 kopii/min (40 kopii/min w modelu HP LaserJet 9040mfp)
Kopie wielokrotne: 999 kopii
Zmniejszanie/powi�kszanie: Od 25 do 400%

Obsługa no�ników Podajniki Format
Podajnik 1 A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, executive, tabloid, JPostD, od 98 x 191 mm do 312 x 470 mm
Podajniki 2 i 3 A3, A4, A4-obrócony, A5, B4, B5, letter, letter-obrócony, legal, executive, tabloid, od 

148 x 210 mm do 297 x 432 mm
Moduł druku dwustronnego A3, A4, A4-obrócony, A5, B4, B5, B6, executive
Odbiomiki: arkusze: 3100 (z odbiornikiem lub odbiornikiem ze zszywaczem), 1100 (z wielofunkcyjnym modułem wyka�czania
wydruków); koperty: 10; arkusze folii do prze�roczy: 3100 (z odbiornikiem lub odbiornikiem ze zszywaczem) 
Druk dwustronny: automatyczny (standardowo)

No�niki Papier (zwykły, na specjalne okazje, z wtórnego przerobu, szorstki), koperty, prze�rocza, etykiety, kartony, okre�lone przez
u�ytkownika (pi�ć rodzajów)

Interfejsy Standardowo: dwukierunkowy port równoległy zgodny z norm� IEEE 1284-B, wbudowany serwer druku HP Jetdirect
do sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX, 1 wolne gniazdo
Opcjonalnie: wewn�trzne serwery druku, zewn�trzne serwery druku, sieci bezprzewodowe, ł�cze Fast InfraRed

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP; IBM® OS/2 od wersji 3.0 (dost�pny w Internecie), 
Apple Mac OS od wersji 7.5, Linux (dost�pny w Internecie), AutoCAD (Najnowsze sterowniki i oprogramowanie do wszystkich
obsługiwanych systemów operacyjnych mo�na znale�ć pod adresem http://www.hp.com/support/lj9050mfp. W zale�no�ci
od konfiguracji komputerów działaj�cych pod kontrol� systemu Windows program instalacyjny drukarki automatycznie sprawdza
mo�liwo�ć uzyskania dost�pu do Internetu, by pobrać najnowsze oprogramowanie.)

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitowy, Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; 
Apple Mac OS od wersji 8.6; Red Hat Linux od wersji 6.x; SuSE Linux od wersji 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x,
2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC); IBM® AIX od wersji 3.2.5; MPE-iX

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® 95 (tylko podstawowe funkcje), 98: Pentium® 90 MHz, 16 MB pami�ci RAM; Windows Me:
Pentium 150 MHz, 32 MB pami�ci RAM; Windows NT® 4.0: Pentium 90 MHz, 32 MB pami�ci RAM; Windows 2000:
procesor 300 MHz, 64 MB pami�ci RAM; Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB pami�ci RAM; 180 MB wolnego
miejsca na twardym dysku dla Windows, nap�d CD-ROM lub poł�czenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny
z norm� IEEE 1284, 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku, Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, Mac OS X od wersji 10.1,
4 MB pami�ci RAM, AppleTalk

Standardowe oprogramowanie Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM (zdalne zarz�dzanie wydrukami, narz�dzie HP do
zarz�dzania dyskiem, uniwersalny instalator HP, instalator internetowy HP, narz�dzie HP do tworzenia obrazów dysków,
uniwersalne sterowniki HP. Dla Macintosha: HP resource manager, uniwersalny instalator HP, instalator internetowy HP,
narz�dzie HP do tworzenia obrazów dysków, uniwersalne sterowniki HP, pliki PPD/PDE, narz�dzie HP LaserJet, czcionki,
pliki pomocy (tylko w j�zyku angielskim)

Panel sterowania Trzy diody kontrolne (LED), 10 klawiszy numerycznych i graficzny dotykowy wy�wietlacz 193 mm x 72 mm
Zarz�dzanie drukark� Wbudowany serwer internetowy HP, HP Web Jetadmin
Zasilanie Od 110 do 127 V (+/–10%), 50/60 Hz (+/–2 Hz); od 220 do 240 V (+/–10%), 50/60 Hz (+/–2 Hz). Wewn�trzne
Wymiary urz�dzenia 1168,4 x 787,4 x 1193,8 mm (z odbiornikiem lub odbiornikiem ze zszywaczem), 1295,4 x 787,4 x 1193,8 mm 
(bez opakowania/z (z wielofunkcyjnym modułem wyka�czania wydruków), 1092 x 838,2 x 1219 (z zespołem 8 tac odbiorczych)/ 977,9 x 914,4
opakowaniem) x 1447,8 mm
(szer. x gł�b. x wys.)
Masa (bez opakowania/z opakowaniem) 143 kg/181,4 kg
�rodowisko Wymagania �rodowiskowe: temperatura eksploatacji: od 10 do 32,5° C, zalecana temperatura eksploatacji: od 10

do 32,5° C, wilgotno�ć wzgl�dna podczas druku: od 10 do 80%, zalecana wilgotno�ć wzgl�dna podczas druku: od 15 do
90%, temperatura składowania: od 0 do 35° C, wilgotno�ć wzgl�dna (składowanie): 15 do 90%. Poziom hałasu wg ISO 9296:
moc d�wi�ku: LwAd 7,4 B(A), ci�nienie akustyczne: LpAm: 57 dB(A)

Certyfikaty Certyfikaty bezpiecze�stwa: Argentyna (TÜV znak S–Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260),
Kanada (cUL–CAN/CSA C22.2 nr.60950-00), Chiny (GB4943), Czechy (CSN–IEC 60950-IEC 60825-1),
Estonia (EEI–EN60950-IEC 60825-1), UE (znak CE–Low Voltage Directive 73/23/EEC), Niemcy (TÜV–EN60950-IEC 60825-1),
W�gry (MEEI–IEC 60950-IEC 60825-1), Japonia (Radio Law), Litwa (LS–IEC 60950-IEC 60825-1),
Meksyk (NOM NYCE–NOM 019 SCFI), Polska (znak B–IEC 60950-IEC60825-1), Rosja (GOST–R50377), Słowacja
(IEC 60950-IEC60825-1), Słowenia (SQI–IEC 60950-EN60825-1), RPA (IEC 60950-IEC60825-1),
USA (UL–UL 60950; FDA-21 CFR rozdział 1 podrozdział J dla laserów). Produkt laserowy/LED klasy 1 Certyfikaty EMC:
CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klasa B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC tytuł 47 CFR,
rozdział 15 klasa B/ICES-003, wydanie 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, dyrektywa EMC 89/336/EEC i Low Voltage
Directive 73/23/EEC, drukarka odpowiednio oznaczona znakiem CE. Energy Star®

Gwarancja Roczna gwarancja z obsług� na miejscu w nast�pnym dniu roboczym

http://www.hp.pl http://www.hp.com/go/all-in-one
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Numery
katalogowe HP
Q3726A HP LaserJet 9040mfp1

Q3728A HP LaserJet 9050mfp1

Materiały eksploatacyjne
C8543X Kaseta z czarnym tonerem

HP LaserJet Smart o du�ej pojemno�ci
(wydajno�ć do 38 000 stron)

C8091A Zasobnik zszywek (5000 szt.)
do odbiornika ze zszywaczem

C8092A Zasobnik zszywek (5000 szt.)
do wielofunkcyjnego modułu

wyka�czania wydruków
C9153A Zestaw konserwacyjny dla

drukarki HP (220 V)

Pami�ć
Q2626A 128 MB DDRAM

(100-pinowy DIMM HP)
Q2627A 256 MB DDRAM

(100-pinowy DIMM HP)

Akcesoria
Q3701A Faks analogowy HP LaserJet

MFP Analog Fax Accessory 300

Obsługa papieru
Q5693A Zespół 8 tac odbiorczych

HP LaserJet
C8084A Odbiornik wydruków HP 
C8085A Odbiornik HP ze zszywaczem
C8088B Wielofunkcyjny moduł

wyka�czania wydruków HP

Interfejsy
J7960A Wewn�trzny serwer druku

HP Jetdirect 625n
J7934A Wewn�trzny serwer druku

HP Jetdirect 620n
J6058A Wewn�trzny bezprzewodowy

serwer druku HP Jetdirect 680n
J3263A Zewn�trzny serwer druku

HP Jetdirect 300x
J3265A Zewn�trzny serwer druku

HP Jetdirect 500x
J6072A Bezprzewodowy adapter

HP bt1300 Bluetooth® do drukarki 

Oprogramowanie do cyfrowej
dystrybucji dokumentów

T1936AA HP Digital Sending
Software 4.0

T1943AA HP AutoStore

Serwis i wsparcie
H7685A HP Care Pack – trzyletni

serwis w miejscu instalacji w
nast�pnym dniu roboczym2

H7700A HP Care Pack – trzyletni
serwis w miejscu instalacji w

nast�pnym dniu roboczym
H7690A HP Care Pack – trzyletni

serwis w miejscu instalacji w ciagu 4
godzin od zgłoszenia2

U2019A HP Care Pack – trzyletni
serwis w miejscu instalacji w ciagu 4

godzin od zgłoszenia
H7695PA HP Care Pack – roczny serwis

pogwarancyjny w miejscu instalacji
w nast�pnym dniu roboczym3

U2020PA HP Care Pack – roczny serwis
pogwarancyjny w miejscu instalacji

w nast�pnym dniu roboczym
H7697PA HP Care Pack – roczny serwis

pogwarancyjny w miejscu instalacji
w ciagu 4 godzin od zgłoszenia3

U2052PA HP Care Pack – roczny serwis
pogwarancyjny w miejscu instalacji

w ciagu 4 godzin od zgłoszenia
U2014A Instalacja i konfiguracja

sieciowa jednej drukarki sieciowej 
1 Nale�y zamawiać z jednym z czterech

urz�dze� do odbioru papieru
2 lub do limitu 1,8 miliona stron
3 lub do limitu 0,6 miliona stron


