
F�şa de date

Impr�mantă HP LaserJet Pro
4002dne/dwe HP+ ser�es
Benef�c�ază de v�teză extremă ş� de un s�stem de �mpr�mare �ntel�gent pentru �mpr�mare fără efort, secur�zată ş�
sustenab�lă.
Această �mpr�mantă modernă este creată pentru product�v�tate max�mă, cu v�teze mar� ş� componente hardware f�ab�le, as�gurând
ut�l�zarea s�mplă fără efort, ca să te poţ� concentra asupra afacer�� tale. Iar cu HP+, �mpr�mantele sunt ma� uşor de gest�onat ş� de
folos�t ca or�când, de or�unde.

HP LaserJet Pro 4002dne Pr�nter HP LaserJet Pro 4002dwe Pr�nter

Aceasta este o �mpr�mantă HP+. Neces�tă un
cont HP, o conex�une la �nternet ş� ut�l�zarea
exclus�vă a cartuşelor de toner HP or�g�nale pe
toată durata de v�aţă a �mpr�mante�. Ma� multe
�nformaţ�� la: http://www.hp.com/plus-faq

Aspecte �mportante
HP+ act�vat, d�spon�b�l ș� pentru cl�enț�� de bus�ness
Instant Ink pentru laser d�spon�b�l
Apl�caț�a HP Smart ș� Smart Adv/Pro
HP Wolf Pro Secur�ty
�mpr�mare faţă-verso automată standard
V�teză mare de �mpr�mare (40 ppm A4)
C�clu de funcț�onare lunar r�d�cat (80.000 pag�n�)

Product�v�tate max�mă.
Susţ�ne-ţ� ech�pa de lucru d�nam�că cu această �mpr�mantă de mare performanţă, �deală
pentru până la 10 ut�l�zator�.
Du-ţ� uxul de lucru la alt n�vel cu v�tezele extreme, pentru med��le cu cerere mare.
Product�v�tate la îndemână. Impr�mă ş� econom�seşte t�mp cu Comenz�le rap�de d�n HP
Smart. 
Nu aştepţ� lucrăr�le de �mpr�mare. Impr�manta ta este mereu pregăt�tă, fără a neces�ta t�mp
de încălz�re.

Gest�onare fără efort.
Dator�tă conf�gurăr�� gh�date bazate pe cloud, conf�gurez� uşor �mpr�mante no� ş� înreg�strez�
ut�l�zator� d�n or�ce locaţ�e.
Tabloul de bord Smart Adm�n mon�tor�zează ut�l�zarea ş� controlează setăr�le pentru ma�
multe �mpr�mante, d�n ma� multe locaţ��.
Conect�v�tatea neîntreruptă îţ� perm�te să �mpr�m� de or�unde, de la or�ce d�spoz�t�v, pr�n
or�ce reţea.
Ech�pa de as�stenţă tehn�că ded�cată îţ� oferă ajutor când a� nevo�e, totul în baza garanţ�e�
HP ext�nse de 2 an�.

HP Wolf Pro Secur�ty, opt�m�zat pr�n HP+.
Benef�c�ez� de protecţ�a �mpr�mante� încă de la scoaterea d�n cut�e. Dator�tă setăr�lor
preconf�gurate, �mpr�manta este gata de ut�l�zare. 
Conf�gurează opţ�un�le de secur�tate a �mpr�mante� d�n tabloul de bord. Smart Adm�n
s�mpl�f�că mon�tor�zarea ş� conf�gurarea. 
Pr�n mon�tor�zarea automată non-stop, te as�gur� că �mpr�mantele ş� �nformaţ��le tale sunt
mereu în s�guranţă. 
Adaugă un plus de secur�tate. Impr�marea opţ�onală pr�n d�str�bu�re/cu cod PIN autent�f�că
lucrăr�le de �mpr�mare numa� în prezenţa ta.

Gest�onare fără probleme a consumab�lelor, cu Instant Ink.
Înreg�strează-te la Instant Ink pentru a face econom�� la tonerul or�g�nal HP. Benef�c�ez� de
toner, l�vrare ş� rec�clare.
Cu Instant Ink nu rămâ� n�c�odată fără toner pentru �mpr�manta laser.
Cu Instant Ink, tonerul este l�vrat automat angajaţ�lor sau b�rour�lor, cu o factură
consol�dată.
Cu Instant Ink, aleg� planul potr�v�t pentru f�ecare d�ntre �mpr�mantele tale. Sch�mbă-l sau
anulează-l or�când.
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Prezentarea produsulu�

În �mag�ne este prezentată �mpr�manta HP LaserJet Pro 4002dne

1. V�teze de �mpr�mare de până la 40 ppm (A4), capac�tate standard de 350 col�
2. Setăr� de secur�tate preconf�gurate
3. Portur� USB de mare v�teză, G�gab�t Ethernet încorporat
4. Pentru ech�pe de lucru formate d�n până la 10 ut�l�zator�
5. Apl�caţ�a HP Smart pentru product�v�tate la îndemână

Scurtă descr�ere a ser��lor

Model Impr�mantă HP LaserJet Pro 4002dne Impr�mantă HP LaserJet Pro 4002dwe

Număr produs 2Z605E 2Z606E

Funcţ�� Impr�mare

V�teză de �mpr�mare negru (A4, normal): până la 40 ppm; negru (A4, duplex): până la 34 �pm

Conect�v�tate
1 x USB 2.0 de mare v�teză; 1 x USB gazdă în spate; 1 x
reţea G�gab�t Ethernet 10/100/1000 BASE-T; 802.3Az

(EEE)

1 x USB 2.0 de mare v�teză; 1 x USB gazdă în spate; reţea
G�gab�t Ethernet 10/100/1000 BASE-T; conex�une rad�o

W�-F� 802.3az (EEE), 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ + Bluetooth

Volum de pag�n� lunar recomandat 750–4.000

Art�cole conf�gurab�le, accesor��, consumab�le ş� as�stenţă
Consumab�le W1490A Cartuş de toner LaserJet or�g�nal HP 149A negru (Capac�tatea de �mpr�mare med�e a cartuşulu� este de 2.900 de pag�n� standard. Capac�tate de �mpr�mare

declarată conform ISO/IEC 19752.)
W1490X Cartuş de toner LaserJet or�g�nal de capac�tate ext�nsă HP 149X negru (Capac�tatea de �mpr�mare med�e a cartuşulu� este de 9.500 de pag�n� standard.
Capac�tate de �mpr�mare declarată conform ISO/IEC 19752.)

Accesor�� D9P29A Tavă al�mentator HP LaserJet Pro, 550 col�
Serv�ce ş� as�stenţă U42H0E - Serv�ce HP în următoarea z� lucrătoare pentru LaserJet Pro 400xe t�mp de 3 an� 

U42H8PE - Serv�ce HP postgaranţ�e în următoarea z� lucrătoare pentru LaserJet Pro 400xe t�mp de 1 an
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Spec�f�caţ�� tehn�ce
Model Impr�mantă HP LaserJet Pro 4002dne Impr�mantă HP LaserJet Pro 4002dwe
Număr produs 2Z605E 2Z606E
Funcţ�� Impr�mare
Impr�mare
Tehnolog�e de �mpr�mare Laser
V�teză de �mpr�mare Alb-negru (A4, normal) Până la 40 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 34 �pm
Pr�ma pag�nă evacuată Alb-negru (A4, pregăt�t): În numa� 6,3 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numa� 8,8 sec
Rezoluţ�e de �mpr�mare Alb-negru (opt�m): L�n�� f�ne (1200 x 1200 dp�) ; Tehnolog�e: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode
C�clu de funcţ�onare lunar Până la 80.000 pag�n� A4; Volum de pag�n� lunar recomandat: 750–4.000

Funcţ�� software �ntel�gente ale �mpr�mante� Impr�mare duplex automată ş� �mpr�mare de broşur�, tehnolog�a HP Auto-On/Auto-Off, stocare lucrăr� cu �mpr�mare cu cod PIN, �mpr�mare N pag�n�/coală, colaţ�onare,
f�l�grane, �nstalarea dr�verulu� de �mpr�mantă, mod econom�c pentru econom�� de toner, acceptă o var�etate de d�mens�un� ş� t�pur� de hârt�e

L�mbaje de �mpr�mare standard HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscr�pt de n�vel 3, PDF, URF, PWG Raster
Fontur� ş� setur� de fontur� 84 de fontur� TrueType scalab�le
Zonă de �mpr�mare Marg�n�le �mpr�măr�� Sus: 4,3 mm, Jos: 4,3 mm, Stânga: 4,3 mm, Dreapta: 4,3 mm; Suprafaţă max�mă de �mpr�mare: 207,4 x 347,1 mm
V�teză procesor 1200 MHz
Conect�v�tate

Standard 1 x USB 2.0 de mare v�teză; 1 x USB gazdă în spate; 1 x reţea G�gab�t Ethernet
10/100/1000 BASE-T; 802.3Az (EEE)

1 x USB 2.0 de mare v�teză; 1 x USB gazdă în spate; reţea G�gab�t Ethernet
10/100/1000 BASE-T; conex�une rad�o W�-F� 802.3az (EEE), 802.11b/g/n/2,4/5
GHZ + Bluetooth

Capab�l�tate de �mpr�mare mob�lă Apl�caţ�a HP Smart; Apple A�rPr�nt™; cert�f�cat Mopr�a™ Apl�caţ�a HP Smart; Apple A�rPr�nt™; cert�f�cat Mopr�a™; �mpr�mare W�-F�® D�rect;
�mpr�mare ROAM d�n coadă (opţ�onal); HP ROAM For Bus�ness

Protocoale de reţea acceptate
TCP/IP, IPv4, IPv6; �mpr�mare: port TCP-IP 9100 mod d�rect, LPD (doar RAW), Apple A�rPr�nt™, Mopr�a, �mpr�mare IPP; descoper�re: SLP, Bonjour, Descoper�re serv�c��
web; conf�guraţ�e IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterm�nată – local ş� pr�n ruter, stare determ�nată pr�n DHCPv6), secur�tate SSL ş� management
cert�f�cate; gest�onare: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descărcare FW FTP

Un�tate de d�sc f�x Fără
Memor�e Standard: 256 MB; Max�m: 256 MB
Man�pulare suport
Numărul tăv�lor pentru hârt�e Standard: 2 ; Max�m: 3
T�pur� suport Hârt�e (s�mplă, EcoFFICIENT, uşoară, grea, de corespondenţă, colorată, cu antet, pre-�mpr�mată, preperforată, rec�clată, aspră); pl�cur�; et�chete
D�mens�une suport Part�cular�zate (metr�c): Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2, tava 3 opţ�onală: 104,9 x 148,5 – 215,9 x 355,6 mm

Man�pulare suport Intrare standard: Tava 1 mult�funcţ�onală de 100 col�, tava 2 de �ntrare de 250 col� Ieş�re standard: Sertar de �eş�re de 150 col� Intrare opţ�onală: Opţ�onal a tre�a tavă de
550 col�

Greutate suport Tava 1: 60–200 g/m²; tava 2, tava 3 opţ�onală de 550 col�: 60–120 g/m²;
Capac�tate de �ntrare Tava 1: Col�: 100; pl�cur�: 10 Tava 2: Col�: 250 Tava 3: col�: 550 Max�m: Până la 900 col�
Capac�tate de �eş�re Standard: Până la 150 col� Pl�cur�: Până la 10 pl�cur� Max�m: Până la 150 col�
S�steme de operare compat�b�le W�ndows 11; W�ndows 10; W�ndows 7; W�ndows Cl�ent OS; Andro�d; �OS; macOS 10.15 Catal�na; macOS 11 B�g Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
S�steme de operare de reţea compat�b�le W�ndows Server; C�tr�x; UNIX; Novell

Cer�nţe m�n�me de s�stem W�ndows: 2 GB ava�lable hard d�sk space; Internet connect�on or Internet browser. For add�t�onal OS hardware requ�rements see m�crosoft.com;
Mac: 2 GB ava�lable hard dr�ve space; Internet connect�on or Internet browser. For add�t�onal OS hardware requ�rements see apple.com

Software �nclus În cut�e nu sunt �ncluse soluţ�� software, numa� la http://www.hp.com ş� la http://www.123.hp.com

Gest�onarea �mpr�mante�
HP Pr�nter Ass�stant; software HP Web JetAdm�n; HP JetAdvantage Secur�ty Manager; HP SNMP Proxy Agent (componentă HP WebJetAdm�n); HP WS Pro Proxy Agent
(componentă HP WebJetAdm�n); K�t de resurse adm�n�strator �mpr�mantă pentru dr�verul de �mpr�mare un�versal HP (ut�l�tar conf�gurare dr�vere, ut�l�tar �mplementare
dr�vere, adm�n�strator �mpr�mare gest�onată)

D�mens�un� ş� greutate
D�mens�un� �mpr�mantă (L x l x h) M�n�m 381 x 357 x 216 mm; Max�m: 381 x 634 x 241 mm
Greutate �mpr�mantă 8,22 kg
Med�u de funcţ�onare Temperatură: 10 – 32,5 °C; Um�d�tate: 30 – 70% um�d�tate relat�vă
Cond�ţ�� de depoz�tare Temperatură: -20 – 40 °C
Acust�că Em�s�� de putere acust�că: 6,6 B(A); Em�s�� de pres�une acust�că: 54 dB (A)

Al�mentare curent

Cer�nţe: Tens�une de �ntrare 220 V: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ;
Consum: 495 waţ� (�mpr�mare act�vă), 5,5 waţ� (pregăt�t), 0,5 waţ� (repaus), 0,5 waţ� (opr�re automată/act�vare pr�n LAN, act�vat la exped�ere), 0,05 waţ� (opr�re
automată/porn�re manuală), 0,05 (opr�re manuală) ;
Consum t�p�c de energ�e (TEC) : 0,36 kWh/săptămână (Blue Angel); 0,36 kWh/săptămână (Energy Star 3.0) ;
T�p sursă de al�mentare: Sursă de al�mentare �nternă (încorporată)

Tehnolog�e cu caracter�st�c� de econom�s�re a
energ�e� Tehnolog�e HP Auto-On/Auto-Off; toner negru EcoSmart; tehnolog�e Instant-On; econom�s�rea energ�e�

Cert�f�căr�
Standard em�s�� electromagnet�ce: CISPR 32:2015 Clasa B / EN 55032:2015 Clasa B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Clasa B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-
3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Partea 15 Clasa B; ICES-003, Ed�ţ�a 7 Clasa B
Declaraţ�a IT ECO
Conform�tate Telecom: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Spec�f�caţ�� pr�v�nd �mpactul de durată Produs Forest F�rst cu HP+; se poate rec�cla pr�n HP Planet Partners; compat�b�l�tate cu accesor�� pentru acces�b�l�tate; conţ�ne mater�ale plast�ce rec�clate post-consum
Cert�f�cat Blue Angel Nu, consultă documentul ECI (Ecolabel Compar�son Informat�on)
Ţara de or�g�ne Fabr�cat în F�l�p�ne

Ce se găseşte în cut�e
2Z605E Impr�mantă HP LaserJet Pro 4002dne; cartuş de toner pre�nstalat HP
LaserJet negru or�g�nal; gh�d de noţ�un� �ntroduct�ve; pl�ant de as�stenţă; gh�d de
garanţ�e; pl�ant cu reglementăr�; cablu de al�mentare

2Z606E Impr�mantă HP LaserJet Pro 4002dwe; cartuş de toner pre�nstalat HP
LaserJet negru or�g�nal; gh�d de noţ�un� �ntroduct�ve; pl�ant de as�stenţă; gh�d de
garanţ�e; pl�ant cu reglementăr�; cablu de al�mentare

Garanţ�e
Garanţ�e de 2 an� pentru reparaţ�� standard la atel�er/în depoz�t. Opţ�un�le de garanţ�e ş� as�stenţă var�ază în funcţ�e de produs, ţară/reg�une ş� cer�nţele legale locale.
Contactează furn�zorul contractual sau accesează hp.com/support pentru detal�� despre opţ�un�le de serv�c�� ş� as�stenţă HP prem�ate, apl�cab�le pentru ţara/reg�unea
ta.
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Note de subsol

 Apl�caţ�a Smart (Smart Pro): neces�tă descărcarea apl�caţ�e� HP Smart. Pentru detal�� despre cer�nţele locale de �mpr�mare, consultă www.hp.com/go/mob�lepr�nt�ng. Anum�te caracter�st�c�/programe software sunt d�spon�b�le
numa� în l�mba engleză ş� d�feră între apl�caţ��le pentru computer ş� apl�caţ��le mob�le. Poate f� necesar un abonament.
 Conf�gurare ş� gest�onare s�mple: neces�tă ut�l�zarea Tabloulu� de bord Smart Adm�n pentru Conf�gurare ş� înreg�strarea ut�l�zator�lor.
 Conectate ş� gata de ut�l�zare: �mpr�mantele HP+ sunt gata odată cu t�ne, ofer�nd conect�v�tate îmbunătăţ�tă pr�n Smart Dr�ver ş� tehnolog�a Pr�nt/Scan Doctor.
 As�stenţă ded�cată: d�scută cu un reprezentant de as�stenţă HP+ l�ve de lun� până v�ner�, între 08:00 ş� 22:00 EST ş� sâmbăta ş� dum�n�ca între 09:00 ş� 20:00 EST. Exclus�v sărbător�le naţ�onale.
 Garanţ�e ext�nsă: în total, 2 an� de garanţ�e HP. Consultă documentaţ�a d�n cut�a �mpr�mante� pentru ma� multe �nformaţ�� despre garanţ�a HP.
 Econom�seşte până la 50% d�n costul tonerulu� (monocrom): pe baza costulu� abonamentulu� lunar la planul de 1.500 de pag�n� pentru toner monocrom HP Instant Ink, fără ach�z�ţ�onare de setur� de pag�n� supl�mentare, pr�n

comparaţ�e cu costul pe pag�nă pentru �mpr�marea pag�n�lor ISO/IEC 24711 pe major�tatea �mpr�mantelor cu cartuş de toner monocrom format A4 trad�ţ�onale, d�n aceeaş� clasă, cu preţul sub 494 EUR ş� ech�pamentelor MFP cu
preţul sub 672 EUR, care ut�l�zează cartuşe �ntegrate or�g�nale de capac�tate standard (toner ş� c�l�ndru într-un s�ngur cartuş). Af�rmaţ�a pr�v�nd costul med�u pe pag�nă pentru f�ecare ţară ut�l�zat pentru a stab�l� procentul de
econom�� versus costul pe pag�nă pentru HP Instant Ink. Acest stud�u nu �a în calcul preţur�le reduse. Impr�mantele care folosesc numa� cartuşe XL au fost excluse d�n cauza modelulu� de hardware ş� a consumab�lelor non-standard.
Stud�u comandat de HP de la Keypo�nt Intell�gence în septembr�e 2021, pe baza �nformaţ��lor d�spon�b�le publ�c la data de 18 august 2021. Impr�mantele au fost selectate pe baza cote� de p�aţă raportate de IDC în Hardcopy
Per�pherals Tracker, ed�ţ�a f�nală d�n tr�mestrul 2 d�n 2021. Pentru detal��: www.keypo�nt�ntell�gence.com/HPInstantInk.
 L�vrare automată ş� factură consol�dată: pentru part�c�parea la program, �mpr�mantele neces�tă o conex�une d�rectă la �nternet. Accesul la �nternet se v�nde separat.
 Rec�clare: d�spon�b�l�tatea programulu� var�ază. Returnarea ş� rec�clarea cartuşelor HP or�g�nale este d�spon�b�lă în prezent în peste 60 de ţăr�, ter�tor�� ş� reg�un� d�n As�a, Afr�ca, Europa, Amer�ca de Nord ş� de Sud, pr�n programul HP

Planet Partners. Pentru detal��, v�z�tează hp.com/recycle.
 Nu rămâ� n�c�odată fără consumab�le: pe baza ut�l�zăr�� abonamentulu�, a conex�un�� la �nternet la �mpr�mantele el�g�b�le HP, a cardulu� de cred�t/deb�t valab�l, a adrese� de e-ma�l ş� a serv�c�ulu� de l�vrare d�n zona ta geograf�că
 Sch�mbă sau anulează: sch�mbă sau anulează onl�ne planul în or�ce moment. Dacă dec�z� să anulez� planul HP Instant Ink, poţ� reven� la ut�l�zarea cartuşelor standard sau XL or�g�nale de la HP. Actual�zăr�le abonamentulu� �ntră în

v�goare �med�at, �ar tar�fele vor f� apl�cate retrospect�v sau la următorul c�clu de facturare, în funcţ�e de opţ�unea ut�l�zatorulu�. Renunţarea la actual�zăr� ş� anularea planulu� �ntră în v�goare după ult�ma z� a per�oade� de facturare
curente. Pentru detal�� complete, v�z�tează hp�nstant�nk.com/terms.

Denegăr� pr�v�nd spec�f�caţ��le tehn�ce

 Înreg�strare EPEAT® unde este apl�cab�l. Înreg�strarea EPEAT var�ază în funcţ�e de ţară/reg�une. Pentru starea înreg�străr�� după ţară/reg�une, v�z�taţ� http://www.epeat.net.
 Pentru �nformaţ�� despre capac�tatea cartuşulu� �nclus cu �mpr�manta, consultă http://www.hp.com/go/tonery�eld. Valor�le capac�tăţ�� sunt măsurate în conform�tate cu ISO/IEC 19752 la �mpr�mare cont�nuă. Capac�tăţ�le reale

var�ază substanţ�al în funcţ�e de �mag�n�le �mpr�mate ş� de alţ� factor�.
 Caracter�st�ca de stocare a lucrăr�lor neces�tă cumpărarea separată a une� un�tăţ� ash USB de m�n�mum 16 GB.
 Consumul t�p�c de energ�e (TEC) reprez�ntă energ�a t�p�că consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în k�lowaţ�-oră (kWh).
 Cer�nţele de al�mentare dep�nd de ţara/reg�unea în care se v�nde �mpr�manta. Nu mod�f�ca tens�un�le de funcţ�onare. Astfel de mod�f�căr� vor duce la deter�orarea �mpr�mante� ş� la anularea garanţ�e� produsulu�. Valoarea Energy

Star se bazează în mod t�p�c pe măsurarea d�spoz�t�vulu� de 115 V ş� Blue Angel pe măsurarea d�spoz�t�vulu� de 230 V.
 Capac�tate de �mpr�mare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la �mpr�mare cont�nuă. Capac�tăţ�le reale var�ază substanţ�al în funcţ�e de �mag�n�le �mpr�mate ş� de alţ� factor�. Pentru detal��, consultă http://www.hp.com/go/tonery�eld
 Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se pr�mul set de documente de test. Pentru �nformaţ�� supl�mentare, accesează http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. V�teza exactă dep�nde de conf�guraţ�a s�stemulu�, de

apl�caţ�a software, de dr�ver ş� de complex�tatea documentulu�.
 Măsurare efectuată conform testulu� de performanţă a caracter�st�c�� ISO/IEC 24734 excluzându-se pr�mul set de documente de test. Pentru �nformaţ�� supl�mentare, consultă http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. V�teza exactă

dep�nde de conf�guraţ�a s�stemulu�, de apl�caţ�a software, de dr�ver ş� de complex�tatea documentulu�.
 Valor� măsurate ut�l�zând ISO/IEC 17629. Pentru ma� multe �nformaţ��, v�z�taţ� http://www.hp.com/go/pr�ntercla�ms. V�teza exactă dep�nde de conf�guraţ�a s�stemulu�, de apl�caţ�a software, de dr�ver ş� de complex�tatea

documentulu�.
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