
    Barevné multifunkční zařízení HP LaserJet Pro M477 
Toto multifunkční zařízení HP Color LaserJet Pro připojí celou  
kancelář k tisku v zářivých barvách, dokonce i na cestách1,2. 
 Zvyšte svou produktivitu s rychlým, univerzálním  
skenováním, které umí odesílat dokumenty přímo  
do e-mailu, síťových složek a cloudu..  
 
 
 
 
 
 

Tiskněte dle potřeby. 
● Tiskněte, kolik a kdekoli chcete: můžete snadno odesílat tiskové úlohy bezdrátově bez síťového připojení2. 
● Vyzkoušejte pohodlný tisk dotykem z mobilních zařízení3. 
● Tiskněte snadno ze smartphonů, tabletů a notebooků v práci, doma nebo na cestách; s multifunkčním zařízením s certifikací Mopria1. 
● Sdílejte všechny funkce své tiskárny 
 

Rychlé skenování a bezpečné odesílání. 
● Šetřete čas a zvládněte mnohem více práce rychleji: skenujte oboustranné dokumenty při jednom průchodu, bez chybějících nebo převrácených stránek. 
● Řízení přístupu k okamžitým funkcím a snadné vyhledávání síťových e-mailových adres pomocí konektivity LDAP. 
● Naskenujete a odešlete; je to jednoduché. Naskenujte a přesměrujte digitální soubory přímo do cloudu, e-mailu nebo síťových složek4. 
 

Zrychlete své pracovní procesy. 
● Šetřete čas a pomozte snížit náklady na papír díky automatickému oboustrannému tisku5. 
● Pracujte chytřeji – pomocí podnikových aplikací na ovládacím panelu můžete přistupovat k obsahu v cloudu a přímo jej tisknout4. Na 10,9cm barevném 
dotykovém displeji rychle spustíte potřebné úkoly. 
● Rychle dokončujte projekty: využijte automatický podavač dokumentů na 50 listů a ušetřete čas. 
● Stačí přijít k tomuto multifunkčnímu zařízení a pomocí snadno přístupného portu USB můžete tisknout z USB nebo skenovat na USB zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se 
směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování 
služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti najdete na stránce hp.com/go/businessmobileprinting. Zařízení s certifikací Mopria splňuje společný standard, který umožňuje snadný mobilní tisk s malými nebo žádnými nastaveními. Mopria je 
standard pro mobilní tisk, který umožňuje snadný mobilní tisk mezi tiskárnami s certifikací Mopria a mobilním zařízením – bez potřeby speciální aplikace nebo softwaru. Více informací najdete na stránce mopria.org. 
2 Bezdrátový přímý tisk je standardní funkcí pouze u multifunkčních zařízení HP Color LaserJet Pro M477fnw a M477fdw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeny přímo do bezdrátové sítě tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci 
aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu v tiskárně. 
3 Tisk dotykem je standardní funkcí pouze u multifunkčního zařízení HP Color LaserJet Pro M477fdw. Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC. Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránce hp.com/go/businessmobileprinting. 
4 Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyku a smlouvách. Podrobnosti naleznete na stránce hpconnected.com.  
5 Automatický oboustranný tisk není k dispozici pro multifunkční zařízení HP Color LaserJet Pro M477fnw. 
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Funkce Tisk, kopírování, skenování, faxování, přímý tisk pomocí USB 

Standardní tiskové jazyky  HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PCLm PDF, URF 
Rozlišení při tisku  600 x 600 dpi 
Techologie tisku – rozlišení  Technologie HP ImageREt 3600; Až 600 x 600 dpi Černá; Až 600 x 600 dpi barevně 
Tisková technologie Laser 
Rychlost tisku  Až 27 str./min černobíle (A4); Až 27 str./min barevně (A4), Výstup první stránky – černobíle a barevně : Již za 10.5 s 
Pracovní využití Měsíčně, A4: Až 50 000 stran 
Doporučený počet stran za měsíc 750 až 4 000 stran 
Barevné skenování ano 
Typ skeneru Plochý, automatický podavač dokumentů na 50 listů 
Rozlišení skeneru Hardware: Až 1 200 x 1 200 dpi (černobíle); až 600 x 600 dpi (barevně); Optické: Až 1 200 dpi (černobíle); až 600 dpi (barevně) 
Rychlost skenování Černá (normální): Až 26 str./min; Barevně (normální): Až 17 str./min 
Formát skenovaných souborů PDF, PDF s možností vyhledávání, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (funkce skenování do zařízení USB a skenování do síťové složky 

pomocí předního panelu podporují pouze formáty JPG a PDF) 

Rozlišení kopírování Až 600 x 600 dpi 
Rychlost kopírování Až 27 str./min černobíle (A4); Až 27 str./min barevně (A4) 
Ovládací panel 10.9 cm dotykový barevný grafický displej 
Rozlišení faxu Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (bez polotónů) 
Rychlost faxu 3 sek. na stránku 
Funkce pro faxování paměť faxu: Až 250 stran; Rozlišení faxu: ; Rychlá volba: Až 120 čísel; Podpora automatického zmenšení faxu: ano; Automatické 

opakování volby: ano; Podpora  ozpoznání vyzvánění: ano; Podpora předávání faxů: ano; Podpora ochrany před nevyžádanými 
zprávami: ano; Podporovaná rozhraní počítače: Ano, pouze odesílání faxu z PC 

Standardní připojitelnost 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 síťový port Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port USB pro přímý tisk 
Standardní paměť 256 MB 
Volby duplexního tisku Automatický (standardní) 
Typ a kapacita média, podavač 1 ADF: listů: 50;Zásobník 1: listy: 100(v zavislosti na gramáži papiru); Zásobník 2: listy: 250 
Podporované typy médií Papír (obyčejný, režim Eco, tenký, silný, bankovní, barevný, hlavičkový, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky; 

transparentní fólie, karton 

Podporované formáty médií A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, pohlednice (JIS single, JIS double), obálky (ISO DL, ISO C5, ISO B5) 
Gramáž média ADF: 60 až 90 g/m²; Zásobník 1: 60 až 176 g/m² (až 220 g/m² u pohlednic a lesklých fotografických papírů HP pro barevné laserové 

tiskárny); Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 60 až 163 g/m² (až 176 g/m² u pohlednic); Automatická duplexní jednotka pro 
oboustranný tisk: 60 až 163 g/m² 

Kapacita automatického podavače dokumentů Standardní, 50 listů 
Manipulace s papírem Víceúčelový zásobník na 100 listů; vstupní zásobník na 250 listů, automatická jednotka oboustranného tisku, automatický podavač 

dokumentů (ADF) na 50 listů, Výstupní zásobník na 150 listů 
Vstupní kapacita: Až 900 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů), Až 10 obálek 
Výstupní kapacita: Až 150 listů, Až 10 obálek, Až 75 listů fólie 

Co je obsaženo v krabici CF378A: Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro MFP M477fdn; černá tonerová kazeta (výtěžnost asi 2 300 stran)Předinstalované 
zaváděcí tiskové kazety HP LaserJet  azurová, žlutá, purpurová (výtěžnost cca 1 200 stran);; příručka Začínáme, informační leták 
věnovaný podpoře; disky CD se softwarem pro zařízení a elektronickou uživatelskou příručkou; napájecí kabel; telefonní kabel. 

Příslušenství Podavač/zásobník na 550 listů pro HP LaserJet 
Spotřební materiál Černá tonerová kazeta A LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 2 300 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě 

ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti 
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
Černá tonerová kazeta X LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 6 500 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě 
ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti 
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
Barevné tonerové kazety A LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 2 300 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě 
ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti 
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
Barevné tonerové kazety X LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 5 000 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě 
ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti 
naleznete na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 

Kompatibilní operační systémy Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Microsoft® Windows®8.1, Microsoft® Windows®8, Microsoft® Windows®7 
(32bitový a 64bitový); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Microsoft® Windows® Server 2012 (32bitový a 
64bitový), Microsoft® Windows® Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows® Server 2003 (32bitový, SP3 a vyšší); Mac OS X v 10.5, v 
10.6, v 10.7; Linpus Linux : 9.4, 9.5; Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0; OpenSuSE: 11.3, 11.4; Fedora: 14, 15; Ubuntu®: 10.04, 10.10, 
11.04; Debian: 5.0, 6.0 a HPUX11i 

Napájení Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz): Spotřeba: 397 W (tisk/kopírování), 17,6 W (pohotovostní 
režim), 1,5 W (režim spánku), 0,8 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,4 W (automatické vypnutí), 0,4 W (vypnuto). Typická spotřeba 
energie: 1,188 kWh/týden. 

Rozměry produktu 420 x 461 x 400 mm  

 
 
 

 
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto 
produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Veškeré názvy značek a 
produktů jsou ochrannými nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných firem. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. 


