
    Řada tiskáren HP Color LaserJet Enterprise M855 
Navrženo pro firmy, které chtějí zvýšit produktivitu všech pracovních 
skupin pomocí rychlého barevného tisku v profesionální kvalitě a 
snadných možností dokončení. Tuto firemní tiskárnu lze snadno 
upgradovat s tím, jak se budou měnit požadavky organizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiskněte rychlostmi, které odpovídají vašim potřebám 
● S rychlým barevným tiskem na různá média o velikosti až SRA3 zvýšíte produktivitu všech pracovníků ve firmě. 
● Dejte zaměstnancům vybavení, které jim umožní bleskurychle zpracovávat úlohy pomocí velkého 10,9cm (4,3") dotykového displeje. 
● Prezentujte svou firmu ve skutečných barvách – získejte jasný, konzistentní a cenově dostupný barevný tisk pro každé oddělení. 
● Technologie kalibrace podle papíru HP pomáhá dosahovat rovnoměrných, konzistentních barev – na jednotlivých stranách a na každé 
tiskárně. 
● Dejte zaměstnancům nástroje k rychlejší a pohodlnější organizaci dokumentů: Volitelné možnosti dokončení v tiskárně umožňují sešívat, 
stohovat, skládat a děrovat dokumenty1. 
 

Jedna investice, snadné rozšíření a efektivní správa 
● Rozšiřte své možnosti. Snadný upgrade firmwaru a integrace nových řešení, respektive zařízení. 
● Pomozte zefektivnit chod firmy. S aplikací HP Web Jetadmin můžete centrálně monitorovat a řídit tiskárny2. 
● Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP umožňuje zavést systémové zásady pro ochranu všech vašich zařízení HP3. 
● Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP4 spolehlivě ochrání důvěrná data odesílaná do tiskárny. 
 

Buďte efektivnější s mobilním tiskem. 
● Poskytněte uživatelům snadný, přímý bezdrátový přístup k tiskárně pomocí funkce bezdrátového přímého tisku5. 
● Díky technologii NFC můžete používat mobilní tisk dotykem: vyzkoušejte pohodlný tisk dotykem z mobilních zařízení6. 
● Umožněte zaměstnancům tisknout z mobilních zařízení pomocí integrované podpory nebo softwaru a aplikace HP ePrint7. 
● Umožněte uživatelům bezdrátově tisknout ze zařízení iPad®, iPhone® nebo iPod touch® díky funkci AirPrint™8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Příslušenství pro dokončení dokumentů je třeba zakoupit samostatně. Příslušenství pro podávání s podstavcem se musí nainstalovat dříve než příslušenství pro dokončování. 
2 Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce hp.com/go/webjetadmin. 
3 Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP je třeba zakoupit samostatně. 
4 Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP není k dispozici pro model HP Color LaserJet Enterprise M855dn. 
5 Bezdrátový přímý tisk je standardní výbavou tiskárny HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A a lze jej volitelně přidat k tiskárnám HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A a HP LaserJet Enterprise M855dn 
A2W77A. Mobilní zařízení mohou vyžadovat aplikaci nebo ovladač. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od tiskárny. Podrobnosti najdete na stránce hp.com/go/wirelessprinting. 
6 Tisk dotykem je standardní výbavou tiskárny HP LaserJet Enterprise M855x+ D7P73A a lze jej volitelně přidat k tiskárnám HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A a HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. 
Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC. Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránce hp.com/go/mobileprinting. 
7 Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti nebo prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. 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/mobileprinting. 
8 Podporuje systémy OS X® Lion, OS X Mountain Lion a tato zařízení se systémem iOS 4.2 nebo novějším: iPad® (všechny modely), iPhone® (3GS nebo novější) a iPod touch® (3. generace nebo novější). Funguje s tiskárnami HP podporujícími technologii 
AirPrint a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem OS X nebo iOS. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známkyspolečnosti Apple® Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint™ a logo 
AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. 



    Řada tiskáren HP Color LaserJet Enterprise M855 
 

Funkce Tisk 
Standardní tiskové jazyky  HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript Level 3 
Rozlišení při tisku  Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi, Barevný rozsah: Až 1 200 x 1 200 dpi 
Techologie tisku – rozlišení  HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (kvalita rozlišení 1 200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 

dpi); Technologie kalibrace podle papíru, kalibrace podle Pantone© 
Tisková technologie Laser 
Rychlost tisku  Černobíle A4: Až 46 str./min, A4 barevný: Až 46 str./min, A4 oboustranně: Až 43 obr./min 

A3 černý: Až 22 str./min, A3 barevný: Až 22 str./min, A3 oboustranně: Až 21 obr./min 
Doba tisku první černobílé strany (A4): Již za 10 s, Doba tisku první barevné strany (A4): Již za 10 s 

Pracovní využití Měsíčně, A4: Až 175 000 stran 
Doporučený počet stran za měsíc 4 000 až 25 000 stran 
Ovládací panel 10,9cm barevný LCD displej s dotykovou obrazovkou 

Standardní připojitelnost Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port 
Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB 

Standardní paměť 1 GB 
Volby duplexního tisku Automatický (standardní) 
Typ a kapacita média, podavač 1 Zásobník 1: listy: 100; Zásobník 2: listy: 500 
Podporované typy médií Řezaný papír, štítky, průhledná média, lesklý papír, lesklá fólie, fotografická média, tvrdý papír, obálky 
Podporované formáty médií A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Dpostcard (JIS), obálky: B5, C5, C6, DL 
Gramáž média Zásobník 1: 60 až 250 g/m²; Zásobník 2, volitelný zásobník 3 až 5: 60 až 220 g/m²; Automatická duplexní 

jednotka pro oboustranný tisk: 60 až 220 g/m² 

Manipulace s papírem Víceúčelový zásobník na 100 listů; vstupní zásobník na 500 listů, automatická jednotka oboustranného tisku, 
Výstupní zásobník na 500 listů 
Vstupní kapacita: Až 4100 listů (s volitelným zásobníkem na 3 500 listů), Až 10 obálek 
Výstupní kapacita: Až 500 listů, Až 10 obálek, Až 100 listů fólie 

Co je obsaženo v krabici Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M855dn; Válce HP Color LaserJet s černou, azurovou, purpurovou a žlutou 
barvou (výtěžnost cca 30 000 stran); Tonerové kazety HP Color LaserJet s černou, azurovou, purpurovou a žlutou 
barvou (výtěžnost cca 29 000 stran při černobílém a cca 31 500 stran při barevném tisku); Disk CD s ovladači a 
dokumentací; Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru); napájecí kabel 

Příslušenství A2W80A Sešívačka / stohovač HP Color LaserJet 
A2W83A Dokončovací zařízení / vazač brožur HP Color LaserJet 
C1N63A Podavač papírů na 3 x 500 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet a stojan 
C1N64A Podavač papíru HP Color LaserJet 1x3500-sheet 
A2W82A Sešívačka / stohovač HP Color LaserJet s děrováním 2/4 
C2H56A Podavač papíru se stojanem HP LaserJet 1x500-sheet 
C8091A Náplň kazety se sponami HP (5 000 svorek) pro doplňkovou sešívačku/stohovač 
CC383A Zásobník HP na 2000 svorek, 2balení pro brožurovačku / dokončovací jednotku 
CZ999A Dokončovací jednotka / vazač brožur HP Color LaserJet s děrováním 2/4 

Spotřební materiál Černá tonerová kazeta HP826A LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 29 000 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. 
Barevné tonerové kazety HP826A LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 31 500 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. 
HP 828A LaserJet Zobrazovací válec s průměrnou výtěžností 30 000 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. 
Sada pro údržbu tiskáren HP LaserJet C1N58A, 220 V - 100 000 stran 
Přenosová sada a válec HP LaserJet D7H14A - 150 000 stran 

Kompatibilní operační systémy Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový), 
Windows XP (SP3 nebo vyšší) (32bitový a 64bitový), Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2008 
(32bitový a 64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2003 (SP2 nebo vyšší) (32bitový a 
64bitový), LINUX, Mac OS X verze v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Nejnovější podporu pro operační 
systémy najdete na: Terminálové služby Citrix® a Windows (hp.com/go/upd), softwarový ovladač HP ePrint: 
hp.com/go/eprintsoftware, Linux (hplip.net), Novell® (novell.com/iprint), SAP device types 
hp.com/go/sap/drivers, SAP Print hp.com/go/sap/print), UNIX® hp.com/go/unix, UNIX® JetDirect 
hp.com/go/jetdirectunix_software 

Napájení Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. Spotřeba: 1 100 W (tisk), 60 W (pohotovostní 
režim), 7,0 W (režim spánku), 1 W (automatické vypnutí), 0,4 W (vypnuto).Typická spotřeba energie: 5,345 
kWh/týden 

Rozměry produktu 704 × 635 × 580 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. 


