Adatlap

HP Officejet Pro X476dw
többfunkciós nyomtató
Forradalom a nyomtatásban – kiváló minőségű színek fél
áron , kétszeres sebességgel
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Hatékonyabbá teheti a csapat
munkáját ezzel a nagy
termelékenységet biztosító,
következő generációs, vezeték
nélküli többfunkciós nyomtatóval. A
HP PageWide technológiával a
színes lézernyomtatóknál akár
kétszer gyorsabban nyomtathat
professzionális minőségű színes
nyomatokat, fele akkora költségek
mellett.
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A lézernyomtató teljesítménye, fele akkora költségekkel.1
● Minőségi nyomatokat készíthet az eredeti HP-tintákkal, és a nyomtatási költségek akár 50

százalékát is megtakaríthatja más lézernyomtatókhoz képest.1

● A színes lézernyomtatóknál akár kétszer gyorsabb nyomtatás a csúcskategóriás digitális

nyomdákban használt HP PageWide technológiával.2

● Hatékonyabban végezheti munkáját az olyan teljesítménynövelő szolgáltatásokkal, mint az

Általános irodai üzemmód (55 oldal/perc) és a kétoldalas nyomtatás.

● A HP termékei megbízható nyomtatási megoldást kínálnak a munkacsoportok számára – akár havi

4200 oldal nyomtatására is képesek.

Nyomtatási sebesség: Akár 36 fekete-fehér
oldal/perces ISO-sebesség (A4); Akár 36 színes
oldal/perces ISO-sebesség (A4)
Papírkezelés: Automatikus 2 oldalas nyomtatás
Terhelhetőség: Akár 50 000 oldal (A4)
RMPV: 500–4000 oldal (nyomtatás)

Nagyobb hatékonyságot biztosíthat a munkacsoportok számára ezzel az egyszerűen
kezelhető multifunkcionális nyomtatóval.
● A nagy méretű színes érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel nyomtathat,

másolhat, beolvashat, faxolhat és küldhet digitális fájlokat.

● A HP Web Jetadmin és a HP Universal Print Driver segítségével távolról és egyszerűen kezelheti az

egész flottát.

● A bővíthető HP JetAdvantage megoldással és a partnermegoldásokkal időtállóvá teheti a

befektetését.3

● USB memóriával, PIN kódos nyomtatással védheti az adatait. Hitelesített hozzáférést állíthat be az

eszköz képességeihez és a színes nyomtatáshoz.4

Megbízható üzleti teljesítményt nyújtó többfunkciós nyomtató.
● Csatlakoztassa vezetékes vagy vezeték nélküli vállalati hálózathoz ezt a nagy teljesítményű

multifunkcionális nyomtatót a munkacsoportok nagyobb hatékonysága érdekében.

● Vezeték nélkül nyomtathat a számítógépekről, táblagépekről és okostelefonokról5, a HP ePrint

szolgáltatással pedig gyakorlatilag bárhonnan nyomtathat6.

● Akár 9200 oldal nyomtatható egy patronnal7, és akár 1050 lap is betölthető az opcionális

papírtálcába8.

Takarékoskodjon az erőforrásokkal a teljesítmény feláldozása nélkül.
● Kordában tarthatja a költségeket – az ENERGY STAR® minősítéssel rendelkező eszköz akár

50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a színes lézernyomtatók.9

● Az automatikus kétoldalas nyomtatással akár 50 százaléknyi papírt is megtakaríthat, a minden

korábbinál gyorsabb nyomtatásnak köszönhetően pedig hatékony munkavégzést biztosíthat.

● Ne pazarolja az erőforrásokat – az eredeti HP pigmenttinták a tonerkazettákhoz képest kevesebb

csomagolást igényelnek.

● Csökkentheti ökológiai lábnyomát – eredeti HP tintapatronjait a HP Planet Partners program

keretében újrahasznosíthatja.10

HP Officejet Pro X476dw többfunkciós nyomtató

Műszaki specifikáció
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Nyomtatási sebesség

Akár 36 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 36 oldal percenként ISO színes (A4);
Akár 18 kép percenként kétoldalas (A4)
Általános irodai (fekete-fehér) Akár 55 oldal percenként; Általános irodai (színes)
Akár 55 oldal percenként
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 9,5 mp alatt fekete
(A4, kész); Akár 9,5 mp alatt színes (A4, kész)

Nyomtatási felbontás

Akár 1200 x 1200 optimalizált dpi, 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Fekete;
Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi, 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Szín

Nyomtatási technológia

HP PageWide technológia pigmentált festékekkel

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm

Nyomtatónyelvek

HP PCL5c, HP PCL6, natív PDF, HP Postscript 3-as szintű emuláció

Nyomtatási képességek

Keret nélküli nyomtatás: Nem; A közvetlen nyomtatás támogatott: Közvetlen
vezeték nélküli nyomtatás

Nyomtatópatronok száma

4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Mobil nyomtatási képesség

HP ePrint, HP ePrint mobilalkalmazások, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless
Direct, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány

Havi terhelhetőség

Akár 50 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 500–4200

Automatikus papírérzékelő

Nem

Processzorsebesség

792 MHz

Képernyő

10,9 cm-es színes grafikus érintőképernyős kijelző, 1 jelzőfény (vezeték nélküli
kapcsolat), 6 hátsó megvilágítású kapacitív gomb

Vezeték nélküli használat

Igen

Csatlakoztatás

Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0
eszköz; 1 Ethernet 10/100 Base-TX hálózat; 1 RJ-11 modemport; 802.11 b/g/n
állomás; 802.11 b/g hozzáférési pont; Választható: A következő külső
Jetdirect-kiszolgálókat támogatja (csak nyomtatás): HP Jetdirect en1700 külső
nyomtatókiszolgáló (J7988G), HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet külső
nyomtatókiszolgáló hálózati képességű, nagy sebességű USB 2.0 eszközökhöz
(J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső
nyomtatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló (J8021A); Egyéb
támogatott kiegészítők: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple
Airport TimeCapsule; Vezeték nélküli közvetlen

A doboz tartalma

CN461A HP Officejet X476dw MFP; HP 970 induló fekete Officejet tintapatron
(~3000 oldal); HP 971 induló Officejet tintapatron (ciánkék, bíbor, sárga) (~ 2500
oldal); nyomtatószoftver és felhasználói kézikönyv CD-ROM-on; első lépések
útmutató; beállítási poszter; tápkábel

Kellékek

CN625AE HP 970XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~ 9200 oldal
CN626AE HP 971XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron ~ 6600 oldal
CN627AE HP 971XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~ 6600 oldal
CN628AE HP 971XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~ 6600 oldal
CN621AE HP 970 fekete eredeti tintapatron ~ 3000 oldal
CN622AE HP 971 ciánkék eredeti tintapatron ~2500 oldal
CN623AE HP 971 bíbor eredeti tintapatron ~2500 oldal
CN624AE HP 971 sárga eredeti tintapatron ~2500 oldal
C6818A HP Professional fényes Inkjet papír – 50 lap/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional matt Inkjet papír – 200 lap/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP nyomtatópapír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztelési módszertana alapján,
folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges nyomtatási kapacitás nagymértékben
függ az oldalak tartalmától és más tényezőktől. A mellékelt patronban lévő tinta egy
része a nyomtató beindításához szükséges. További részletek:
hp.com/go/learnaboutsupplies

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6,
Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (hplip.net)

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 1 GHz-es 32 bites
(x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület,
CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer;
Windows Vista: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB
szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat,
USB-port, Internet Explorer; Linux (További információ: hplip.net); SAP (További
információ: hp.com/go/sap/drivers)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™ processzor; 1 GB
szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat;
USB-port

Szoftver mellékelve

Windows telepítő és különálló PCL 6 illesztőprogram; Mac telepítő és PS
illesztőprogram; HP Update; HP részvételi tanulmány; Bing Toolbar; HP Smart Print;
IRIS OCR

hordozó súlya

1. tálca: 60–120 g/m² (normál papír); 125–300 g/m² (fénykép); 75–90 g/m²
(boríték); 120–180 g/m² (brosúra); 163–200 g/m² (kártya). 2. tálca: 60–120 g/m²
(normál papír); 125–250 g/m² (fénykép); 75–90 g/m² (boríték); 120–180 g/m²
(brosúra); 163–200 g/m² (kártya). 3. tálca: 60–120 g/m² (normál papír); 125–250
g/m² (fénykép); 120–180 g/m² (brosúra); 163–200 g/m² (karton)
Hordozó ajánlott súlya: 60–120 g/m² (normál papír); 125–300 g/m² (fénykép);
75–90 g/m² (boríték); 120–180 g/m² (brosúra); 163–200 g/m² (karton)
Automatikus lapadagoló: 60 – 90 g/m²

memória

Alapkiépítésben: 768 MB; maximum: 768 MB

Másoló beállítások

HP másolat javítása; Igazolványmásolás; Átméretezés; Minőség;
Világosabb/sötétebb; Kétoldalas másolás; Tálcaválasztás; Leválogatás; Margó
eltolása; Körülvágás; Másolat előnézete; Minőségjavítás; Másolás
engedélyezése/letiltása; Színes másolás engedélyezése/letiltása; Beállítás új
alapértelmezettként; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat:
Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

517 x 399 x 517 mm

Másolás sebessége

Akár 36 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 36 másolat percenként színes
ISO (A4)

Csomagolási méretek (szé x mé x ma)

600 x 495 x 658 mm
24 kg

Fénymásoló intelligens szoftverének
jellemzői

HP másolat javítása; Kicsinyítés/nagyítás a lapolvasó üvegéről (25 és 400%
között); Rendezés; Kétoldalas másolás; Képbeállítás (sötétség, élesség); Feladat
létrehozása

Nyomtató tömege
Csomagolási súly

27,9 kg

adattárolás

Hőmérséklet: -40–60ºC, Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom

Lapolvasó műszaki adatai

A lapolvasó típusa: Síkágyas, ADF; Beolvasási technológia: Contact Image Sensor
(CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: A kezelőpanel alkalmazásai: Másolás,
beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével, beolvasás hálózati mappába,
beolvasás USB-meghajtóra, beolvasás számítógépre szoftverrel.
Ügyfélalkalmazások: EWS, HP Scan App, HP Flow CM, kompatibilis a HP Capture
and Route szoftverrel; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Kétoldalas beolvasás
(automatikus dokumentumadagoló): Igen; Maximális beolvasási méret (síkágy,
automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200
dpi

Hang

Zajkibocsátás: 6,8 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A) (fekete-fehér/színes
nyomtatás), 55 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF) fekete-fehér másolás), 54
dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF) színes másolás), 52 dB(A) (automatikus
lapadagoló (ADF) színes beolvasás), 50 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF)
fekete-fehér beolvasás), 15 dB(A) (üresjárat)

Áramellátás

követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
anyagszükséglet: 100 watt (maximum), 70 watt átlagos üzemeltetés esetén
(nyomtatás), 10 watt (készenlétben), 4,8 watt (alvó állapotban), 1,0 watt
(automatikus kikapcsolás), 0,2 watt (kézi kikapcsolás)
Áramellátás: Belső (beépített) univerzális tápegység

minősítések

EU (EMC-irányelv) 2004/108/EK (CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1:
2007 B osztály, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2:
2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN
301 489-17 v2.1.1: 2009 (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok
előírásai szerint; ENERGY STAR® minősítés

Gyártó ország

Gyártási hely: Kína

Garancia

Alaptartozék egyéves HP korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási
lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően
változnak.

szolgáltatások és támogatás

U6Z44E HP 3 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni OfficeJet Pro X476/X576 MFP
csereszolgáltatás
U4ZY2E HP 4 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni OfficeJet Pro X476/X576
csereszolgáltatás
U4ZY3E HP 5 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni OfficeJet Pro X476/X576
csereszolgáltatás
U6Z47PE HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli, helyszíni
OfficeJet Pro X476/X576 MFP csereszolgáltatás
U1XQ3E HP 3 éves, egy munkanapon belüli OfficeJet Pro X476/X576 MFP
hardvertámogatás
U1XQ5E HP 4 éves, egy munkanapon belüli OfficeJet Pro X476/X576 MFP
hardvertámogatás
U1XQ6E HP 5 éves, egy munkanapon belüli OfficeJet Pro X476/X576 MFP
hardvertámogatás
U1XR9PE HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli OfficeJet
Pro X476/X576 MFP hardvertámogatás

Beolvasási fájlformátum

Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)

Beolvasás sebessége

Akár 20 kép percenként (fekete-fehér), akár 15 kép percenként (színes); Akár 8 kép
percenként (fekete-fehér), akár 7 kép percenként (színes); kétoldalas: Akár 8 kép
percenként (fekete-fehér), akár 7 kép percenként (színes)

Olvasható terület

legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm; Beolvasási terület (lapadagoló):
legkisebb hordozóméret: 127 x 127 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356
mm Automatikus lapadagoló

Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek

24 bites (színes); 8 bites (szürke)/ 256

digitális küldés

Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével; Beolvasás
hálózati mappába; Beolvasás USB-eszközre; Fax archiválása hálózati mappába;
Fax archiválása e-mail üzenetben; Faxküldés számítógépre; Fax
engedélyezése/letiltása; Színes fax engedélyezése/letiltása

Fax

Igen, színes, 33,6 kbit/s

Faxolási jellemzők

Faxmemória: Akár 100 oldal (fekete-fehér); Akár 8 oldal (színes); Fax felbontás:
Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; gyorstárcsázás: Legfeljebb 99
szám

papírtípusok

Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extra nehéz, előlyukasztott,
újrahasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír); HP speciális
fotópapírok (fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras
fotópapír); borítékok; címkék; üdvözlőkártyák; HP matt prospektuspapír; és egyéb
speciális HP tintasugaras papír (fényes prospektuspapír, matt prospektuspapír,
háromba hajtott prospektuspapír, Hagaki, üdvözlőkártyák, egyéb speciális
tintasugaras papír)

papírméretek

1. tálca: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; borítékok (B5; C5; C6; DL). 2. tálca:
A4; A5; B5 (JIS); borítékok (B5; C5; DL). 3. tálca: A4; A5; B5 (JIS); nem szabványos: 1.
tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálca: 102 x 210 – 216 x 297 mm; 3. tálca: 102
x 210 mm-től 216 x 356 mm-ig

hordozók kezelése

Normál bemenet: 500 lapos adagolótálca, 50 lapos többcélú tálca; Akár 25 lap
fényképpapír; Borítékok maximális száma: Akár 37 boríték
Normál kimenet: 300 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó;
maximum: Akár 300 lap
Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben)
Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos

Memóriakártya kompatibilitás

Egyik sem

Nyomtató intelligens szoftverének
jellemzői

HP ePrint, HP ePrint mobilalkalmazások, Google Cloud Print, HP EasyColor,
nyomtatási előnézet, automatikus kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása
egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, füzetnyomtatás, fedőlapok, tálcaválasztás,
méretezés, álló/fekvő tájolás, kiváló minőségű szürkeárnyalatos és csak fekete
tintás nyomtatás, Általános irodai/Professzionális/Bemutató/Maximum dpi
nyomtatási mód, elülső USB-port, másolás/beolvasás/fax; Instant Ink Pro
engedélyezése/letiltása; Opcionális: vezeték nélküli kapcsolat

Intelligens faxszoftver jellemzői

A Digitális Fax – Faxküldés számítógépre funkció Windows és Macintosh
rendszereken érhető el (Használja a következőt: A szoftver legújabb verziója
letölthető a hp.com/support webhelyről.)

Nyomtatókezelés

HP Web Jetadmin; Beágyazott webkiszolgáló; HP illesztőprogram-konfigurációs
segédprogram; HP Driver Deployment Utility; HP Utility (Mac)

Adatvédelem kezelése

Biztonságos kezelés: SSL/TLS (HTTPs), IPP over TLS; WPA2-Enterprise; 802.1x
vezeték nélküli hitelesítés (EAP-TLS, LEAP és PEAP); Előre megosztott kulcson
alapuló hitelesítés vezeték nélküli hálózathoz (PSK); Eszköztűzfal konfigurációja;
Kezelőpanelzár; Jelszavas védelem EWS; Használaton kívüli protokollok és
szolgáltatások letiltása; Syslog; Tanúsítványtámogatás; Aláírt firmware;
Rendszergazdai beállítások; beolvasási és faxolási célmappa hitelesítése

Lábjegyzetek

1Az Officejet Pro X sorozattal, valamint az <1000 eurós áron kapható színes többfunkciós lézernyomtatók és a <800 eurós áron kapható színes lézernyomtatók többségével összehasonlítva, a 2013. augusztusi állapotnak megfelelően, az IDC által 2013 Q2

negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. A lézernyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. A
nagy kapacitású HP tintasugaras nyomtatók kellékanyagaira vonatkozó oldalankénti költség a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. Az oldalankénti költség a nagy kapacitású tintapatronok becsült kiskereskedelmi árán és
oldalkapacitásán alapul. Az ISO kapacitás az alapértelmezett üzemmódban történő folyamatos nyomtatáson alapul. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Az Officejet Pro X sorozattal, valamint az <1000 eurós áron kapható színes
többfunkciós lézernyomtatók és a <800 eurós áron kapható színes lézernyomtatók többségével összehasonlítva, a 2013. augusztusi állapotnak megfelelően. A sebesség-összehasonlítás a piaci részesedés alapján az ISO 24734 szabványon és a gyártók által a
leggyorsabb nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul. 3További munkafolyamat-megoldások érhetők el a HP szoftvereinek és külső partnerek programjainak segítségével. További részletek a megoldásokról: http://www.hp.com/go/gsc. 4A biztonságos
PIN kódos nyomtatáshoz külön megvásárolható USB flash meghajtó és a HP Universal Print Driver telepítése szükséges. 5A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4
GHz-es útválasztókkal kompatibilisek. 6A használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz. A használható nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint
további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a http://www.hpconnected.com webhelyre. A mobileszközöknek rendelkezniük kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra lehet szükség. Külön megvásárolható
adatforgalmi előfizetés lehet szükséges, vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. 7A lapkapacitás a HP 970XL fekete tintapatron kapacitásán alapul. 8Kapacitás: akár 1050 lap, az opcionális 1 x
500 lapos kiegészítő papírtálca nélkül; az külön vásárolható meg. 9A nettó <1000 eurós áron kapható színes, többfunkciós lézernyomtatók többsége, a 2012. augusztusi adatok szerint, Officejet Pro a lehető legnagyobb kapacitású patronokkal. Energiafelhasználás
a HP tesztelése alapján. A tényleges költség és energiafelhasználás ettől eltérő lehet. További részletek: http://www.hp.com/go/officejet. 10A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon 47 országban,
területen és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További információ: http://www.hp.com/recycle.
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