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HP OfficeJet Pro 9023 All-in-HP OfficeJet Pro 9023 All-in- מדפסת מדפסת
OneOne

מושלם מבחינת פרודוקטיביות: מהירויות גבוהות, קיבולת נייר של חבילת נייר שלמהמושלם מבחינת פרודוקטיביות: מהירויות גבוהות, קיבולת נייר של חבילת נייר שלמה

מדפסת חכמה מהפכנית - אפילו עבור עבודות בכמויות
גדולות. עזור לחסוך זמן עם קיצורי דרך ל'משימות

חכמות', וקבל סריקה דו-צדדית במעבר יחיד. הדפס
וסרוק מהטלפון שלך, והסתמך על חיבורים חלקים ועל

האבטחה הטובה מסוגה. 
 
 

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשמש עם מחסניות
המשתמשות אך ורק במעגלים חשמליים מקוריים של HP. ייתכן

שמחסניות עם מעגלים חשמליים שעברו שינוי או שאינם של HP לא
יפעלו, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד. למד פרטים
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies :נוספים בכתובת

נקודות חשובותנקודות חשובות

אחריות של אחריות של HPHP ל- ל-33 שנים ללא עלות נוספת שנים ללא עלות נוספת
הדפסה, העתקה, סריקה, פקסהדפסה, העתקה, סריקה, פקס

עד עד 2424 עמודים לדקה בשחור, עד  עמודים לדקה בשחור, עד 2020 עמודים לדקה בצבע עמודים לדקה בצבע
סרוק באופן אוטומטי את שני צידי הדף בו-זמניתסרוק באופן אוטומטי את שני צידי הדף בו-זמנית

צור מסמכים הניתנים לעריכה ולחיפוש באמצעות 'משימותצור מסמכים הניתנים לעריכה ולחיפוש באמצעות 'משימות
חכמות'חכמות'

22 מגשי הזנה ל-  מגשי הזנה ל- 250250 גיליונות, מגש פלט ל-  גיליונות, מגש פלט ל- 100100 גיליונות גיליונות
סורק דו-צדדי במעבר יחידסורק דו-צדדי במעבר יחיד

נועד לחסוך לך זמןנועד לחסוך לך זמן
צמצם את השלבים במשימות החוזרות על עצמן, באמצעות 'משימות חכמות'.

סרוק לענן, לדואר אלקטרוני ועוד - על-ידי הקשה.
צור סריקת מסמכים הניתנים לעריכה ולחיפוש מהטלפון או המדפסת שלך,

באמצעות 'משימות חכמות'.
עבוד במהירות וללא שימוש בידיים עם המזין האוטומטי ל-35 דפים. סרוק

במהירות את שני צידי הדף בו-זמנית.
בצע עבודות בכמויות גדולות בבטחה, באמצעות שני מגשי נייר ל-250 גיליונות

שמתאימים לחבילת נייר שלמה.

החופש לעבוד מכל מקוםהחופש לעבוד מכל מקום
התחבר להדפסה מבוססת ענן באמצעות  ™Wi-Fi או דרך הרשת הסלולרית שלך

כדי להדפיס מכל מקום.
גש במהירות למסמכים ולתמונות המאוחסנים בסמרטפון שלך, והדפס אותם מ-

. Google Drive -ומ Dropbox
קבל סריקה באיכות גבוהה ושתף ל-Google Drive , Dropbox, לדואר אלקטרוני

או לענן - כמעט מכל מקום.
קבל התראות בעת ההדפסה, הסריקה או ההעתקה מהסמרטפון שלך.

האבטחה הטובה מסוגה,האבטחה הטובה מסוגה, חיבורים מהימנים חיבורים מהימנים
צמצם את ההפרעות עם  ™Wi-Fi בעל יכולת תיקון עצמי ששומר שתהיה מחובר.

קבל אבטחה הטובה מסוגה כדי להגן על התקנים, נתונים ומסמכים.
HP Smart של צ'אט והודעות שימושיות עם Bot הסתמך על תמיכת תוכנית

. app
שתף משאבים בקלות – קבל גישה והדפס באמצעות עבודה ברשת אלחוטית

. Ethernet וברשת

הזמנת דיו מעולם לא הייתה קלה יותרהזמנת דיו מעולם לא הייתה קלה יותר
הדפס מספר גדול יותר של עמודים והחלף מחסניות לעתים רחוקות יותר

באמצעות מחסניות מקוריות של HP בעלות תפוקה גבוהה.
צור גרפיקה צבעונית באיכות מקצועית ומלאת חיים האידיאלית עבור שימוש

משרדי ומצגות.
קבל טקסט בצבעי שחור עשירים עבור כל המסמכים העסקיים שלך.
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HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One גיליון נתונים | מדפסת

מפרט טכנימפרט טכני

הערות שולייםהערות שוליים
.http://hp.com/go/mobileprinting לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת .HP Smart app דורש הורדה של 

.Wi-Fi Alliance®  הוא סימן מסחרי רשום של http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi 5.0 בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת  GHz-ו GHz 2.4 הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות  של 
 בהשוואה לרוב התקני ה-all-in-one השולחניים עם הזרקת דיו בצבע לצרכן המתחרים מאותו סוג במחירים הנמוכים מ-299 אירו. מחקר של Keypoint Intelligence - Buyers Lab לשנת 2018 שהוזמן על-ידי HP בהתבסס על סקר מחקר של המפרטים המפורסמים של

יצרני המדפסות, דוחות קיימות והודעות לעיתונות נכון ל-15/12/2018, ולא מאושר על-ידי בדיקות מעבדה. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון השלישי בשנת הכספים 2018, פורסם ברבעון השלישי של AiO .2018 עם מאפייני האבטחה הטובים
. Wi-Fi מסוגם, בהתבסס על סקירת מאפייני האבטחה המשובצת שפורסמו של דגמים מתחרים מאותו הסוג ואשר הוגדרו כהצעת אבטחה מרובת-נקודות ברמה עסקית, כולל בין השאר: הצפנה ברמת הנתונים, ההתקן, הרשת, המסמך; אבטחת

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.  .Copyright 2018 HP Development Company, L.P ©  המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה
בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

נוצר באירופה 4AA7-4370, מרץ 2019
DOC-M

הדפסה, העתקה, סריקה, פקספונקציותפונקציות

הזרקת דיו תרמית של HPטכנולוגיית הדפסהטכנולוגיית הדפסה

שחור (שחור (A4, ISOA4, ISO):): עד 24 עמודים לדקה; צבע (צבע (A4, OSIA4, OSI):): עד 20 עמודים לדקה;מהירות הדפסהמהירות הדפסה

שחור (שחור (A4A4, מצב מוכן):, מצב מוכן): בתוך 9 שניות בלבד; צבע (צבע (A4A4, מוכן):, מוכן): בתוך 10 שניותפלט עמוד ראשוןפלט עמוד ראשון
בלבד;

שחור (מיטבי):שחור (מיטבי): x 1,200 1,205 נקודות לאינץ' מופקות; צבע (מיטבי):צבע (מיטבי): עדרזולוציית הדפסהרזולוציית הדפסה
HP Advanced Photo 1200 נקודות לאינץ' ממוטב על נייר צילום  x   4800

Paper , קלט של עד x 1200 1200  נקודות לאינץ';

עד 30,000 עמודים A4; כמות הדפים המומלצת בחודש:כמות הדפים המומלצת בחודש: עד 2,000מחזור הדפסה חודשימחזור הדפסה חודשי

כיוון: לאורך/לרוחב; הדפסה דו-צדדית: ללא/היפוך בקצה הארוך/היפוך בקצהמאפייני תוכנה חכמים למדפסתמאפייני תוכנה חכמים למדפסת
הקצר; סדר העמודים: קדמי לאחורי/אחורי לקדמי; עמודים לגיליון: 1, 2, 4, 6,

9, 16; הגדרות איכות: טיוטה/רגילה/מיטבית; קיצורי דרך להדפסה; הדפסה
בגוני אפור: כבוי/גוני אפור באיכות גבוהה/דיו שחור בלבד; פריסת עמודים

לגיליון: ימינה, לאחר מכן למטה/למטה, לאחר מכן ימינה/שמאלה, לאחר מכן
למטה/למטה ולאחר מכן שמאלה; הדפסה ב-DPI מרבי: לא/כן; טכנולוגיות
HP Real Life : כבוי/מופעל; חוברת: ללא/חוברת עם כריכה משמאל/חוברת

עם כריכה מימין; עמודים להדפסה: הדפסת כל העמודים/הדפסת עמודים
אי-זוגיים בלבד/הדפסת עמודים זוגיים בלבד; הדפסה ללא שוליים:

כבוי/מופעל; שולי עמוד: כבוי/מופעל

HP PCL3 GUIשפות הדפסה רגילותשפות הדפסה רגילות

שולי הדפסה:שולי הדפסה: עליון: 3.3 מ"מ, תחתונים: 3.3 מ"מ, שמאלי: 3.3 מ"מ, ימני:אזור הדפסהאזור הדפסה
3.3 מ"מ; אזור הדפסה מרביאזור הדפסה מרבי: x 356 216 מ"מ

כן, על נייר צילום בלבד, x 297  210 מ"מ (A4)הדפסה ללא שולייםהדפסה ללא שוליים

4 (אחת מכל צבע - שחור, ציאן, מגנטה, צהוב)מספר מחסניות הדפסהמספר מחסניות הדפסה

כןתמיכה בריבוי משימותתמיכה בריבוי משימות

אוטומטית (סטנדרט)הדפסה דו-צדדיתהדפסה דו-צדדית

שחור (שחור (A4, ISOA4, ISO):): עד 23 עותקים לדקה; צבע (צבע (A4, OSIA4, OSI):): עד 17 עותקים לדקהמהירות העתקהמהירות העתקה

עותקים; דו-צדדי; בהיר יותר/כהה יותר; תיקון העתקה של HP ; העתקת ת"ז;מפרטי מכונת הצילוםמפרטי מכונת הצילום
שינוי גודל; איכות; גודל נייר; סוג נייר; איסוף; הזזת שוליים; חיתוך; תצוגה

מקדימה של עותק; בחירת מגש; שיפורים; מספר עותקים מרבי:מספר עותקים מרבי: עד 99
עותקים; רזולוציית העתקה:רזולוציית העתקה: עד dpi 600 ; הקטנה/הגדלה:הקטנה/הגדלה: �25 עד �400

רגיל (רגיל (A4A4):): עד 15 תמונות לדקה (ppi 200  , בשחור-לבן); עד 8 תמונות לדקהמהירות סריקהמהירות סריקה
,  200 ppi) עד 15 תמונות לדקה :(:(A4A4) דו-צדדי) דו-צדדי ;(200 , בצבע ppi)

בשחור-לבן); עד 6 תמונות לדקה (ppi 200 , בצבע)

PNG , TXT , RTF , PDF , TIFF , BMP , JPGתבנית הקבצים הסרוקיםתבנית הקבצים הסרוקים

סוג סורק:סוג סורק: זכוכית שניתן לשלוף בקלות, מזין מסמכים אוטומטי במעבר אחד;מפרטי הסורקמפרטי הסורק
מצבי קלט הסריקה:מצבי קלט הסריקה: לוח קדמי: סריקה, העתקה, פקס; תוכנה; אפליקציות

למכשירים ניידים; גרסת גרסת TwainTwain:: גרסה 2.2; גודל סריקה מרבי (משטחגודל סריקה מרבי (משטח
 1,200 dpi מ"מ; רזולוציית סריקה אופטית:רזולוציית סריקה אופטית: עד ADF):ADF): 215.9 x 297 ,סריקה, סריקה

OCR (זיהוי תווים אופטי); קיצורי דרך ל'משימות חכמות' בצע סריקה הניתנתמאפייני סורק מתקדמיםמאפייני סורק מתקדמים
להתאמה אישית בלחיצה אחת ליעדים בענן, שלח דואר אלקטרוני והדפס,

צור מסמכים הניתנים לעריכה ולחיפוש על-ידי סריקה מטלפון או ממדפסת;
יעדי 'משימות חכמות': OneDrive , Google Drive , Dropbox, נמעני דואר

אלקטרוני, הדפסה

גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסורק):גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסורק): x 297 215.9 מ"מ; גודל חומריגודל חומריאזור לסריקהאזור לסריקה
ADF):ADF):) 127 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מרבי (גודל חומרי הדפסה מרבי  ADF):ADF): 127 x) הדפסה מינימלי (הדפסה מינימלי

x 355  215 מ"מ

bit / 256- 24עומק סיביות/ רמות גוני אפורעומק סיביות/ רמות גוני אפור

סטנדרט:סטנדרט: סריקה לדואר אלקטרוני; סריקה לתיקיית רשת; סריקה ל-שיגור דיגיטלישיגור דיגיטלי
SharePoint; סריקה לכונן נייד;

כן, צבע,פקספקס

זיכרון פקס:זיכרון פקס: עד 100 עמודים; רזולוציית פקס:רזולוציית פקס: סטנדרט: x 98 dpi 203;מפרטי פקסמפרטי פקס
משובח: x 196 dpi 203 , 256 רמות אפור;

פקס דיגיטלי; פקס למחשב אישי זמין עם Windows; להורדת התוכנהמאפייני תוכנה חכמים של הפקסמאפייני תוכנה חכמים של הפקס
 http://www.hp.com/support העדכנית ביותר, בקר בכתובת

GHz 1.2מהירות המעבדמהירות המעבד

סטנדרט:סטנדרט: יציאת USB 2.0; יציאת מארח USB; יציאת Ethernet ; יציאת רשתקישוריותקישוריות
802.11b/g/n אלחוטית; שתי יציאות מודם RJ-11 ; אופציונלי:אופציונלי: לא;

כןאלחוטאלחוט

 ™Apple AirPrint; הדפסה באמצעות Wi-Fi® Direct; באישור ; ™Mopriaיכולת הדפסה ניידתיכולת הדפסה ניידת
HP Smart

כן, באמצעות Ethernet מובנה, רשת 802.11b/g/n אלחוטיתיכולות הרשתיכולות הרשת

סטנדרט:סטנדרט: MB 512; מרבי:מרבי: MB 512זיכרוןזיכרון

סטנדרט:סטנדרט: 2; מרבי:מרבי: 2מספר מגשי ניירמספר מגשי נייר

נייר רגיל, נייר צילום של HP , נייר מט של HP  לחוברות או לשימוש מקצועי,סוגי חומרי הדפסהסוגי חומרי הדפסה
נייר מט של HP  למצגות, נייר מבריק של HP  לחוברות או לשימוש מקצועי,

נייר צילום אחר להדפסה בהזרקת דיו, נייר מט אחר להדפסה בהזרקת דיו, נייר
מבריק אחר להדפסה בהזרקת דיו, נייר רגיל עבה, נייר רגיל קל/ממוחזר, נייר

חוברות של HP המתקפל לשלוש, מבריק

התאמה אישית (מידות מטריות):התאמה אישית (מידות מטריות): מגש x   76.2 :1  127 עד x   215.9  355.6גודל חומרי הדפסהגודל חומרי הדפסה
מ"מ

;( C6 , C5 , DL) מעטפה ;A4; A5; A6;  B5 (JIS)  :(מידות מטריות) תמיכה (מידות מטריות):תמיכה
כרטיס

סטנדרט:סטנדרט: עד 250 גיליונותקיבולת הזנהקיבולת הזנה
מרבי:מרבי: עד 500 גיליונות

מזין מסמכים אוטומטי:מזין מסמכים אוטומטי: סטנדרט, 35 גיליונות

סטנדרט:סטנדרט: עד 100 גיליונותקיבולת פלטקיבולת פלט
מעטפות: עד 10 מעטפות

תוויות: עד 30 גיליונות
כרטיסיות: עד 30 כרטיסים

מרבי:מרבי: עד 100 גיליונות

Windows גרסאות Windows Server 2008 R2 ,7 ,8 ,8.1 ,10 גרסת 64מערכות הפעלה תואמותמערכות הפעלה תואמות
Windows , (SP1) גרסת 64 סיביות Windows Server 2008 R2 ,סיביות

Server 2012 גרסת 64 סיביות, Windows Server 2012 R2 גרסת 64
Windows Server 2016 ,סיביות

Windows:Windows: Windows 10 , 8.1, 8, 7: מעבד GHz 1  של 32 סיביות (x86 ) אודרישות מערכת מינימליותדרישות מערכת מינימליות
 /CD-ROM שטח דיסק קשיח פנוי בנפח  2  ג'יגהבייט, כונן ,( x64) 64 סיביות

 Internet Explorer , USB או חיבור לאינטרנט, יציאת DVD
OS X); לשעבר) Mac:Mac: OS X v10.11 El Capitan; MacOS Sierra v10.12 

v10.14  v10.13; MacOS Mojave  MacOS High Sierra; שטח דיסק קשיח
USB ;פנוי בנפח  1.5 ג'יגהבייט; גישה לאינטרנט

תוכנת מדפסת HP, קניית חומרים מתכלים באינטרנטתוכנות כלולותתוכנות כלולות

מזערי:מזערי:  x 396.3  x  437  318.3 מ"מ;ממדי המדפסת (ר ממדי המדפסת (ר xx ע  ע xx ג) ג)
מרבי:מרבי:  x 547  x  437  318.3 מ"מ;

 x 377  x  496  489 מ"מממדי האריזה (ר ממדי האריזה (ר xx ע  ע xx ג) ג)

12.02 ק"גמשקל המדפסתמשקל המדפסת

15.06 ק"גמשקל האריזהמשקל האריזה

טמפרטורה:טמפרטורה: 5 עד 40° צלזיוססביבת הפעלהסביבת הפעלה
לחות:לחות: �25 עד �75 לחות יחסית

טמפרטורה:טמפרטורה: -40 עד 60° צלזיוסתנאי אחסוןתנאי אחסון

פליטות הספק אקוסטיות:פליטות הספק אקוסטיות: B(A)  7.0 (הדפסה של 21 עמודים לדקה)אקוסטיקהאקוסטיקה

דרישות:דרישות: מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC  (�10 -/+  ), 50/60 הרץ;חשמלחשמל
צריכה:צריכה: 0.13 ואט (כיבוי ידני), 5.80 ואט (מצב 'מוכן'), 1.22 ואט (שינה);

צריכת חשמל אופיינית (צריכת חשמל אופיינית (TECTEC ): ): 0.258 קילוואט/שבוע;
סוג אספקת המתח:סוג אספקת המתח: ספק כוח פנימי אוניברסלי (מובנה);

CISPR 24:2010/EN ; CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class Bאישוריםאישורים
EN 301 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 61000-3-2:2014 ; 55024:2010

EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)  , 489-1 (V2.1.1:2017) 
EPEAT ®  Silver ; ENERGY STAR ®   מאושר

תוצרת תאילנדמדינה/אזור מוצאמדינה/אזור מוצא

לוח בקרה עם מסך מגע בגודל 6.75 ס"מ ( 2.65  אינץ') עם CGD (צג גרפילוח בקרהלוח בקרה
בצבע); 3 לחצנים: ('בית', 'עזרה', 'הקודם')

11MR70BMR70B:: מדפסת HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One; מחסנית דיותכולת האריזהתכולת האריזה
HP  (כ-1,000 עמודים); מחסנית דיו ציאן להתקנה HP 963 שחור להתקנה

963 (כ-700 עמודים); מחסנית דיו מגנטה להתקנה  HP 963 (כ-700
עמודים); מחסנית דיו מקורית בצהוב להתקנה HP 963 ( כ-700 עמודים);
ללא עלון בתקליטור; עלון אזהרת דיו; כבל מתח; פוסטר התקנה; מדריך עזר

33JA23AEJA23AE HP 963 Cyan Original Ink Cartridgeחומרים מתכליםחומרים מתכלים
33JA24AEJA24AE HP 963 Magenta Original Ink Cartridge

33JA25AEJA25AE HP 963 Yellow Original Ink Cartridge
33JA26AEJA26AE HP 963 Black Original Ink Cartridge

33JA27AEJA27AE HP 963XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge
33JA28AEJA28AE HP 963XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge

33JA29AEJA29AE HP 963XL High Yield Yellow Original Ink Cartridge
33JA30AEJA30AE HP 963XL High Yield Black Original Ink Cartridge
33JA31AEJA31AE HP 967XL High Yield Black Original Ink Cartridge

,HP 963XL 33 מחסניות דיו מקוריות בשחור/ציאן/מגנטה/צהובYP35AEYP35AE
תפוקה גבוהה, חבילה של 4

U6M82EU6M82E שירות Care Pack של HP ל-3 שנים עם החלפה סטנדרטית עבורשירות ותמיכהשירות ותמיכה
  OfficeJet Pro - Ultra High מדפסות

U6M87EU6M87E שירות Care Pack של HP ל-3 שנים עם תמיכת חומרה בעת
 OfficeJet Pro - Ultra High החזרה לתיקון עבור מדפסות

(U6M82E: כל מדינות המזרח התיכון ואפריקה, למעט מדינות סקנדינביה,
המזרח התיכון, אפריקה, דרום אפריקה, ישראל, טורקיה, U6M87E: המזרח

התיכון, אפריקה, דרום אפריקה, ישראל, טורקיה)

אחריות מוגבלת לחומרה למשך שנה אחת; אפשרות לקבלת אחריות למשך 3אחריותאחריות
שנים התלויה בהרשמת הלקוח, בהתאם לתנאים ולהתניות

http://www.hp.com/eu/warrantyextension; תמיכה דרך האינטרנט 24
שעות, 7 ימים בשבוע; תמיכה טלפונית בשעות העבודה במהלך תקופת

האחריות

1
2
3


