
Fişa de date

HP LaserJet MFP M433a
Echipamentul tău esenţial pentru copiere

Contează pe productivitatea accesibilă şi fiabilă a unui MFP A3 de la HP. Simplifică munca, economiseşte
resursele şi timpul cu soluţiile de scanare eficiente. Profită de tehnologia de imprimare esenţială pentru stilul
de lucru modern.

Aspecte importante

Până la 20 ppm A4 alb-negru

Cartuşe de toner HP originale
Imprimare şi copiere duplex manuală

Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză

Până la 350 de coli la intrare (maximum)

Costuri accesibile, fără compromisuri
Contribuie la creşterea valorii şi la reducerea impactului bugetar, cu un preţ de
cumpărare atractiv şi costuri de exploatare accesibile.

Prin utilizarea cartuşelor de toner HP originale, contribuiţi la protejarea
investiţiei şi obţineţi costuri de funcţionare accesibile.

Fixează ritmul cu productivitatea A3
Imprimi rapid, cu viteze de până la 20 ppm şi obţii prima copie în numai 8,2
secunde.

Trimite scanările către PC, pentru a le arhiva şi partaja simplu, utilizând
software-ul HP Scan şi driverul.

Lansează lucrările de la dispozitiv şi eficientizează copierea. Captează o carte
de identitate faţă-verso şi întunecă, măreşte sau micşorează imaginile.
Creaţi o copie a unei legitimaţii faţă-verso pe o singură faţă – capturaţi rapid
faţa şi spatele pe o pagină cu o singură faţă.

Pregătit pentru biroul modern
Pune acest MFP unde poate fi folosit mai bine de echipa ta – aproape că nu îl
vei observa.
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Prezentarea produsului

Este ilustrat modelul HP LaserJet MFP M433a

1. Geamul scanerului (A3)

2. Sertar de ieşire de 250 coli

3. Acces prin uşă frontală la cartuşele de toner

4. Tava 2 de intrare de 250 coli

5. LCD 4 linii, tastatură 10, setare rapidă cu 4 butoane

6. tava 1 multifuncţională de 100 coli

7. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză

Accesorii, consumabile şi asistenţă

Consumabile CF256A Cartuş de toner LaserJet original HP 56A Negru (7.400 de pagini)

CF257A Cilindru fotosensibil HP 57A LaserJet original (80.000 de pagini)

Service şi asistenţă U9WJ2E HP service în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 3 ani 
U9WJ3E – HP service în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 4 ani 
U9WJ4E – HP service în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 5 ani 
U9WK1PE – HP service postgaranţie, în următoarea zi lucrătoare cu reţinere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 1 an

2/5



Fişa de date | HP LaserJet MFP M433a

Specificaţii tehnice

Model HP LaserJet MFP M433a

Număr produs 1VR14A

Funcţii Imprimare, copiere, scanare

Panou de control LCD cu 4 linii, 4 butoane de lansare rapidă

Imprimare

Tehnologie de imprimare Laser

Viteză de imprimare Alb-negru (A4, normal) Până la 20 ppm;

Prima pagină evacuată Alb-negru (A4, pregătit): În numai 9 s;
Alb-negru (A4, repaus): În numai 23,7 s;

Rezoluţie de imprimare Alb-negru (optim): Optic: 600 x 600 dpi; optic: 1200 x 1200 dpi;
Tehnologie: Laser;

Ciclu de funcţionare lunar Până la 40.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: Până la 2.000

Limbaje de imprimare standard PCL6

Fonturi şi seturi de fonturi 49 fonturi scalabile (include OCR-A / OCR-B) / 1 Bitmap

Zonă de imprimare Marginile imprimării Sus: 6 mm, Jos: 6 mm, Stânga: 7 mm, Dreapta: 7 mm; Suprafaţă maximă de imprimare : 297 x 914 mm

Imprimare duplex Fără

Copiere

Viteză de copiere Negru (A4): Până la 20 cpm

Specificaţii copiator
600 x 600 dpi x 2 biţi; setări de conţinut pentru originale: text, text/foto, foto, hartă; scară de reducere/mărire: 25–400%; setări calitate copiere: 1–999; elemente de
control al obscurităţii: 11 niveluri (Deschis, Normal, Închis); colaţionare: da (Limitată); câte N: A3: câte 2/4/8/16; A4: câte 2/4/8; Număr maxim de copii: Până la 999 de
copii; Rezoluţie copie: Platou: scanare 600 x 600, imprimare 600 x 600; Reducere/Mărire: 25 la 400%;

Scanare

Format fişier scanat PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF

Specificaţii scaner Tip scaner D-CIS; Tehnologie de scanare: D-CIS; Moduri de intrare scanare: TWAIN, WIA; scanare către PC (local) de pe platou; Versiune TWAIN: 2.1; Dimensiune maximă
de scanare (masă plană, ADF): 297 x 432 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 600 x 600 dpi

Funcţii avansate de scanare Scanare către PC cu software-ul HP MFP Scan

Suprafaţă scanabilă Dimensiune minimă suport (suport plat): 140 x 130 mm Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm;

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de
gri

2 / 256 niveluri

Viteză procesor 600 MHz

Conectivitate

Standard 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză;

Unitate de disc fix Fără

Memorie Standard: 128 MB; Maxim : Memorie (instalată) standard/maximă: 128 MB

Manipulare suport

Numărul tăvilor pentru hârtie Standard: 2; Maxim: 2

Tipuri suport simplă; greutate medie; uşoară; HP LaserJet; colorată; preimprimată; reciclată; intermediară; hârtie cu antet; preperforată

Dimensiune suport
Particularizate (metric): Tava 1: minimum: 125 x 102 mm, maximum: 297 x 914 mm; Tava 2: minimum: 148 x 182 mm, maximum: 297 x 432 mm
Acceptate (metric): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K
ADF: Nu
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Model HP LaserJet MFP M433a

Număr produs 1VR14A

Manipulare suport
Intrare standard: Tava 1: 100 coli, tava 2: 250 coli
Ieşire standard: Până la 250 de coli
Intrare opţională: Nu

Greutate suport Tava 1: 60–163 g/m²; Tava 2: 60–110 g/m²

Capacitate de intrare
Tava 1: Coli: 100; Greutate medie: 80; Grea: 20; Uşoară: 100; Carton: 20
Tava 2: Coli: 250; Greutate medie: 190; Uşoară: 250
Maxim: Până la 350 de coli

Capacitate de ieşire

Standard: Până la 250 de coli
Plicuri: Numai pentru utilizare ocazională
Suport transparent: Nu
Maxim: Până la 250 de coli

Sisteme de operare compatibile

Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie; Windows XP toate ediţiile pe 32/64 biţi, Windows Vista toate ediţiile pe 32/64 biţi, Windows 7 toate
ediţiile pe 32/64 biţi, Windows 8/8.1 toate ediţiile pe 32/64 biţi (cu excepţia RT OS pentru tablete), Windows 10 toate ediţiile pe 32/64 biţi (cu excepţia RT OS pentru
tablete); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la http://www.hp.com); Windows 7 toate ediţiile pe 32/64 biţi, Windows 8/8.1
toate ediţiile pe 32/64 biţi (cu excepţia RT OS pentru tablete), Windows 10 toate ediţiile pe 32/64 biţi (cu excepţia RT OS pentru tablete); Windows 8/8.1/10 RT; alte
sisteme de operare; Linux (disponibil de la HPLIP)

Sisteme de operare de reţea
compatibile

Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie; Windows Server 2003/2003 R2 32 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services),
Windows Server 2008 32/64 biţi (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 biţi (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster &
Terminal Services; sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (UPD) sau cu driverele specifice pentru produs de la
http://www.hp.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server
2008/2008 R2 32/64 biţi (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 biţi
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services) ; Windows 8 (32/64 biţi) recomandat v5.86+, 8.1 recomandat v5.94+, Windows 7 (32/64
biţi) recomandat v5.82+, Windows Vista (32/64 biţi) recomandat v5.82+, Windows XP / SP3 (32/64 biţi) recomandat v5.82+

Cerinţe minime de sistem Windows: Unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; conexiune USB dedicată sau conexiune de reţea ori conexiune wireless; 200 MB de spaţiu disponibil pe
hard disk (pentru cerinţe hardware pentru sistemul de operare, vezi http://www.microsoft.com)

Software inclus Driver de imprimantă SPS PCL 6; driver SPS Scanner; program de instalare; HP MFP Scan; configurare scanare către PC

Gestionarea imprimantei
Kit de resurse pentru administrator de imprimante, pentru driverul de imprimare universal HP; UPD Active Directory Template; AutoUpgradeUPD; utilitar configurare
drivere; utilitar implementare drivere; HP Managed Printing Administration; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Migrate-Server-Tools; UpdateNow; eliminare drivere Plug and
Play; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; software HP Web Jetadmin

Dimensiuni şi greutate

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) Minim 560 x 540 x 413 mm;
Maxim: 960 x 1090 x 933 mm;

Dimensiuni pachet (L x I x î) 734 x 721 x 673 mm

Greutate imprimantă 25 kg (include consumabilele)

Greutate pachet 31,5 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: 10 – 30°C
Umiditate: 20 - 80% RH

Condiţii de depozitare Temperatură: -10°C – 40°C
Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică: 6,6 B(A)
Emisii de presiune acustică: 50 dB (A)

Alimentare curent

Cerinţe: 220–240 V c.a.: 50/60 Hz, funcţionare normală 550 W, Pregătit 80 W, max./vârf 1,1 kWh, Repaus/Oprit 1 W/0,2 W, TEC (consum tipic de energie) 0,94 kWh;
Consum: TEC: 0,94 kWh;
Consum tipic de energie (TEC): 0,94 kWh;
Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată);

Certificări

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Clasa A; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; GB9254-2008; GB17625.1-2012; Directiva EMC 2014/30/UE cu
marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune.
CECP
Certificat Blue Angel Nu; consultă documentul ECI

Ţara de origine Fabricat în China

Ce se găseşte în cutie
HP LaserJet MFP M433 series; cartuş de toner iniţial LaserJet original HP Negru (capacitate de 4.000 de pagini); cilindru fotosensibil HP LaserJet original (capacitate de
80.000 de pagini); documentaţie şi software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare rapidă; pliant de asistenţă; fişă de garanţie; cablu de alimentare; cablu
USB

Garanţie Garanţie un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară/regiune şi cerinţele legale locale. Consultaţi
http://www.hp.com/support pentru informaţii despre opţiunile de servicii şi asistenţă HP premiate, aplicabile pentru ţara/regiunea dvs.
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Note de subsol

 Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734 şi excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informaţii, vezi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia
software, de driver şi de complexitatea documentului.
 Pe baza testării interne HP.
 Pe baza deţinerii tipice timp de trei ani, imprimându-se 2.000 de pagini pe lună. Pe baza testării interne HP, durata de viaţă a cilindrului tipic pentru HP LaserJet MFP M433a este pentru 80.000 de pagini.

Denegări privind specificaţiile tehnice

 Dimensiunile şi greutatea sunt măsurate fără telefon şi alte accesorii.

http://www.hp.com/ro

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele
garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.

Publicat în EMEA 4AA6-4799, Noiembrie 2018
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