
    Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 400 M426 
Vhodná pro firemní uživatele, kteří potřebují všestrannou síťovou 
multifunkční tiskárnu HP LaserJet, která poskytuje každodenní 
kancelářské funkce, včetně faxování, kopírování, skenování do e-
mailu a síťové složky, přístup k podnikovým aplikacím pomocí 
dotykové obrazovky a možnost tisku z mobilních zařízení. 
 
 
 
 
 
 

Zvýšení produktivity – i na cestách. 
● Skenování dokumentů přímo do e-mailu nebo síťové složky. Úspora času a rychlejší výsledky: Dvojitá hlava skeneru umožňuje skenovat dokumenty 
oboustranně najednou. 
● Tisk formátu A4 rychlostí až 38 str./min při současném vytištění první stránky již za 6.5 sekundy. 
● Se službou HP ePrint lze tisknout prakticky odkudkoli3. Odesílání souborů do tiskárny ze zařízení smartphone pomocí tisku HP ePrint Wireless Direct1,2. 

● Díky bezdrátovému připojení lze po nastavení tiskárnu sdílet na pracovišti2,4. Konfigurace sítě je rychlá2,5. 

 

Vždy tisk vysoce kvalitních dokumentů. 
● Tisk dokumentů v profesionální kvalitě s výrazným textem a jasnými obrázky pomocí originálních tonerových kazet HP LaserJet. 
● Vylepšený výkon a ověřená spolehlivost produktů HP. Rozšířenější možnosti tisku díky maximální vstupní kapacitě 900 listů papíru (s volitelným 
zásobníkem na 550 listů). 
● Úspora času díky originálním tonerovým kazetám HP LaserJet, které jsou spolehlivé a snadno se instalují. 
● Cenově dostupnější tisk pomocí volitelných vysokokapacitních originálních černých tonerových kazet Original HP LaserJet6. 
 

Snadná správa tiskových úloh a přístup k podnikovým aplikacím. 
● Podnikové aplikace a barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 7,62 cm (3") umožňují tisk z Internetu a skenování do online 
úložišť7. 
● Správa pracovních procesů díky intuitivním funkcím dostupným přímo pomocí tiskárny: Prostřednictvím snadno dostupného portu USB lze odesílat 
tiskové úlohy i ukládat naskenované soubory na jednoty Flash. 
● Snadné ovládání tiskového prostřední a úspora času a nákladů spojených s IT – nástroj HP Web Jetadmin pomáhá monitorovat vybavení a zvyšuje dobu 
provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Není k dispozici u všech tiskáren. Mobilní zařízení musí podporovat bezdrátové připojení. Tiskárna musí podporovat službu HP ePrint. Funkce může vyžadovat ovladač nebo aplikace (ke stažení 
na adrese www.hp.com/go/eprintcenter). 

2 Tisk HP ePrint Wireless Direct, funkce HP Auto Wireless Connect a vestavěné bezdrátové připojení jsou dostupné pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro 400 M426dw. 

3 Vyžaduje připojení tiskárny k Internetu. Funguje se všemi zařízeními s podporou Internetu a e-mailu. Vyžaduje registrovaný účet webových služeb HP. Doba tisku se může lišit. Seznam 
podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter. Další řešení jsou uvedena na stránce www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. 

4 Výkonnost bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti přístupového bodu. Pokud je aktivní připojení k síti VPN, může být připojení omezeno. 

5 Funkce HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná u všech systémových konfigurací. Rychlost bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. 
Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.hp.com/go/autowirelessconnect. 

6 Černá tonerová kazeta HP LaserJet X není součástí dodávky; je třeba ji zakoupit samostatně. 

7 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k Internetu. Služba může vyžadovat registraci. Dostupnost se liší podle země, jazyka a uzavřených smluv. Vyžaduje aktualizaci firmwaru. 
Podrobnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter. 



    Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 400 M426 
 

Funkce Tisk, kopírování, skenování, faxování, přímý tisk pomocí USB 
Standardní tiskové jazyky  HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript Level 3, přímý tisk dokumentů PDF (v 1.7) 
Rozlišení při tisku  Až 1 200 x 1 200 dpi 
Techologie tisku – rozlišení  HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 
Tisková technologie Laser 
Rychlost tisku  Černá (A4): Až 38 str./min; Výstup první stránky – černobíle: Již za 6.5 s 
Počet tiskových kazet  1 (černá) 
Pracovní využití Měsíčně, A4: Až 80 000 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 Až 1 200 x 1 200 dpi 
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 Černá (text a grafika): Až 600 x 600 dpi 
Rychlost kopírování Černá (A4): Až 38 str./min 
Ovládací panel 7.62cm dotykový barevný grafický displej 
Rozlišení faxu Černobílá, nejlepší režim: Až 300 x 300 dpi (s polotóny); Černobílá, standardní režim: 203x 98 dpi 
Rychlost faxu 3 sek. na stránku 
Funkce pro faxování Paměť faxu (A4): až 300 stran; Podpora automatického zmenšení faxu: ano; Automatické opakování volby: ano; Fax – odložené 

odesílání: ano; Podpora rozpoznání vyzvánění: ano; Podpora předávání faxů: ano; Podpora telekomunikačního rozhraní faxu: ano; 
Podpora 
faxování na vyžádání: ano; Podpora telefonního režimu faxu: ano; Podpora ochrany před nevyžádanými zprávami: ano; Max. počet 
čísel pro rychlou volbu: Až 120 čísel (119 skupinových voleb); Podporovaná rozhraní počítače: ano; Podpora vzdáleného načítání: Ne.; 
Podpora sluchátka telefonu: Ne. 

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; 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), obálky (C5,DL) 
Gramáž média ADF: 60 až 90 g/m²; Zásobník 1: 60 až 163 g/m² (přímá dráha podávání papíru pro speciální média); Automatická duplexní jednotka 

pro oboustranný tisk: 60 až 120 g/m² 
Zákaznické velikosti médií Víceúčelový zásobník: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2, volitelný zásobník na 550 

listů: 105 x 148 až 216 x 356 mm 
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 F6W14A: Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro MFP M426fdn; černá tonerová kazeta (výtěžnost asi 3 100 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 3 100 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě 

ISO/IEC 19752 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 9 000 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě 
ISO/IEC 19752 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), Windows Vista® (32bitový a 64bitový); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: 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 Typ zdroje napájení: Vestavěný zdroj napájení 
Požadavky na napájení: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 
Spotřeba: 600 W (tisk), 420 W (kopírování), 10,5 W (připraveno), 9,5 W (režim spánku), 0,1 W (vypnuto). Běžná spotřeba energie 
(TEC): 2,67 kWh/týden 

Rozměry produktu 420 x 390 x 323 mm 
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