
HP Sales Central

Ayrıntılı Özellikler

ADF Kapasitesi
40

Ağ özellikleri
1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 dahili Wi-Fi 802.11b/g/n

Ağ protokolleri, desteklenen
TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP;
IPP

Ağırlık
20.95 lb

Ağırlık
9.5 kg

Akustik basınç emisyonları izleme (aktif, baskı)
51 dB(A)

Akustik basınç emisyonları izleme (hazır)
16 dB(A)

Akustik basınç emisyonları izleme birimi (aktif tarama)
45 dB(A)

Akustik güç emisyonları (aktif tarama)
6,1 B(A)

Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)
6,6 B(A)

Akustik güç emisyonları (hazır)
2,6 B(A)

Akustik güç notu
Test edilen yapılandırma: tek taraflı baskı, dakikada ortalama 29 sayfa hızında A4 kağıt

Alt kenar boşluğu (A4)
6 mm

Asgari Sistem Ihtiyaçları
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Internet
Explorer.

Azami Bellek
64 MB

Bağlantı, standart
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hızlı Ethernet 10/100Base-TX; 1 Çift bantlı (2,4/5,0 GHz) Kablosuz 802.11b/g/n,
Bluetooth® Düşük Enerji özellikli

Baskı dilleri
PCLmS; URF; PWG

Baskı hızı
Dakikada 29 sayfaya kadar (siyah beyaz)

Baskı hızı (A4/letter) dipnot numarası
[1]

Baskı hızı çift taraflı (A4)

HP LaserJet MFP M236sdw Yazıcı (9YG09A)
2.03.2021 itibariyle etkin



Dakikada 18 görüntüye kadar

Baskı hızı çift taraflı (Letter)
Up to 19 ipm

Baskı hızı dipnot (A5)
[6] ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil
değildir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına,
yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Baskı hızı dipnot numarası (A5)
[10]

Baskı hızı siyah (Dikey, A5)
Dakikada 7 sayfaya kadar

Baskı hızı siyah (Yatay, A5)
Dakikada 29 sayfaya kadar

Baskı kalitesi siyah (en iyi)
600 x 600 dpi değerine kadar

Baskı kalitesi siyah (normal)
600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Baskı kartuşu sayısı
1 (siyah)

Baskı malzemesi türleri
Kağıt (lazer, düz, müsvedde, parşömen), Zarf, Etiket, Karton, Kartpostal

Baskı Teknolojisi
Laser

bellek
64 MB

Bellek kartı uyumluluğu
Yok

Bellek yükseltme
Yok

Bellek Yuvaları
Yok

Bit derinliği
24 bit

Blue Angel uyumlu
Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır

Çalışma döngüsü (aylık, A4)
20.000 sayfaya kadar

Çalışma döngüsü (aylık, letter)
Up to 20,000 pages

Çalışma döngüsü notu
Baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP
Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya
grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP'lerin uygun dağıtımına olanak sağlar.

Çalışma ısısı aralığı
15 - 32,5ºC

Çalışma ısısı aralığı
59 to 90.5ºF

Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı
%10 - 90 Bağıl Nem

Çalıştırma nem aralığı
%10 - 80 Bağıl Nem

Çalıştırma nem aralığı
%30 - 70 Bağıl Nem

http://www.hp.com/go/printerclaims


Çift taraflı ADF tarama
Yok

Çift taraflı baskı
Otomatik çift taraflı

Çıktı kapasitesi
En fazla 100 yaprak

Dahili Depolama
Yok

Depolama Isısı
-20 - 60°C

Depolama Isısı
-4 to 140°F

Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel
10 x 15 cm; A4; Zarflar

Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel
4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes

Desteklenen baskı ortamı ağırlıkları, ADF
16 to 24 lb

Desteklenen baskı ortamı ağırlıkları, ADF
60 - 90 g/m²

Desteklenen ortam boyutları
A4; A5; A6; B5 (JIS)

Desteklenen ortam boyutları
Letter, Legal, Executive, Envelopes

Dinamik güvenlik
Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı

Ekolojik etiketler
EPEAT® Silver

Ekran
4 cm (1.6 in) Icon LCD

Elektromanyetik uyumluluk
CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017

Emniyet
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013;
IEC/EN 62368-1:2014; IEC/EN 60825-1 3rd Edition; EN 62479:2010 / IEC 62479:2010

En iyi teknik elektrik tüketimi (TEC) dipnot numarası
[11]

En iyi teknik elektrik tüketimi (TEC) dipnotu
[9] Aşağıdaki olası istisnalar dahil Blue Angel TEC yöntemine dayanmaktadır: 1 dakika veya daha kısa uyku
gecikme ayarı, Wi-Fi etkin değil.

Energy star sertifikalı
Yok

Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji
HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi

Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 70x100)
Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg

Fotokopi küçültme / büyütme ayarları
%25-400

Fotokopi Makinesi ölçeklendirmesi (ADF)
%25-400

Garanti
1 yıllık sınırlı garanti



Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası
0,256 kWh/Hafta (Energy Star); 0,684 kWh/Hafta (Blue Angel)

Girdi kapasitesi
150 yaprağa kadar

Görüntü alanı (İngiliz ölçü standardı)
1.4 x 1.3 in

Görüntü alanı (metrik)
35,5 x 33 mm

Gri tonlama düzeyleri
256

Güç
110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/-
%10), 60 Hz/50 Hz 2,8 A. Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça
numarasına göre değişiklik gösterir.

Güç kaynağı türü
Dahili 110 V veya 200 V Güç Kaynağı

Güç tüketimi
453 watt (aktif baskı), 3,3 watt (hazır), 0,6 watt (uyku), 0,6 watt (Otomatik Kapanma/LAN'da Uyanma,
teslim sırasında etkinleştirilmiştir), 0,04 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açma), 0,04 (Elle Kapama)

Güç tüketimi Notu
Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın.
Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi
değerleri, tipik olarak 115 V cihaz üzerin

Güvenlik yönetimi
Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süresi Kod Bütünlüğü, parola korumalı EWS,
SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 ile güvenli gözatma; TLS 1.0/1.1 varsayılan olarak devre dışıdır; OpenSSL sürüm
1.1.1'e güncelleme; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3,
topluluk parolası değiştirme; Güvenli varsayılanlar, Şifrelenmiş durağan veriler, Aktif ürün yazılımı
güncellemesi, varsayılan olarak Yönetici parolası, Cipher ve TLS seçimi; Hesap kilitleme; Güvenli Wi-Fi
kurulumu

Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi
En fazla 5 kullanıcılı ekipler için; Ayda 20.000 sayfaya kadar baskı

HP hakkında ek bilgiler
http://www.hp.com

İkili sürüm
Sürüm 2.1

İlk kopya çıkışı siyah (A4)
8 saniye kadar kısa bir sürede

İlk kopya çıkışı siyah (A4, uyku modu)
7,6 saniye kadar kısa sürede

İlk kopya çıkışı siyah (A4, uyku modu)
8,1 sn kadar kısa sürede

İlk kopya çıkışı siyah (letter)
As fast as 7.7 sec

İlk kopya çıkışı siyah (letter, uyku modu)
As fast as 7.8 sec

İlk sayfa çıkış dipnot numarası
[2]

İlk sayfa çıkışı dipnotu
[8] ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/printerclaims.
Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak
değişiklik gösterir.

İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)
7 saniye kadar kısa bir sürede

http://www.hp.com
http://www.hp.com/go/printerclaims


İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır)
As fast as 6.9 sec

İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, uyku modu)
As fast as 7.5 sec

Isınma süresi
45 saniye kadar kısa bir sürede

İşlemci hızı
500 MHz

İşletim sistemi (desteklenen notu)
Windows XP (64 bit) ve Windows Vista (64 bit) desteklenmez. Tam çözüm yazılımı yalnızca Windows 7 ve
daha yeni sürümler için kullanılabilir; Windows Server 2008 R2 64 bit, 2012 64 bit, 2012 R2 64 bit, 2016 64
bit için yalnızca baskı sürücüsü yüklenmiştir. Tabletler için Windows RT OS (32/64 bit), RT OS içindeki
basitleştirilmiş HP baskı sürücüsünü kullanır; Linux sistemleri işletim sistemindeki HPLIP yazılımını kullanır.

İşlevler
Baskı, fotokopi, tarama

Kablosuz yeteneği
1 dahili Wi-Fi 802.11b/g/n

Kağıt işleme çıkışı, standart
100 yapraklık çıkış tepsisi

Kağıt işleme girişi, standart
150 yapraklık giriş tepsisi

Kağıt tepsileri, maksimum
1

Kağıt tepsileri, standart
1

Kod adı
Skyreach

Kontrol paneli
Simgeli LCD; 5 ışık (Durum, Baskı Malzemesi, Dikkat, Toner, Kapak açık); 10 düğme (Güç, Bilgi, Wi-Fi, Devam
et, İptal, Artı, Menü, Eksi, Kopyala, Kimlik kopyalama)

Kopya çözünürlüğü (siyah metin)
600 x 600 dpi değerine kadar

Kopya sayısı, maksimum
99 kopyaya kadar

Kopyalama ayarları
Küçültme/Büyütme; Kopya Sayısı; Daha Açık/Daha Koyu; En iyi duruma getirme; Kağıt boyutu/türü. ADF
destelerinde harmanlama ve tek taraflı baskıyı destekler

Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4)
Dakikada 29 kopyaya kadar

Kullanıcı sayısı
1-5 Kullanıcı

Kutu içeriği dipnot numarası
[7]

Kutu içeriği dipnotu
[3] Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield.
Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı
kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

Kutuda kablo
Evet, 1 USB kablosu

Kutunun içeriği
HP LaserJet MFP M234sdw Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner (700 sayfa baskı kapasitesi); Başvuru Kılavuzu;
Kurulum Posteri; Bazı ülkelerde Garanti Kılavuzu ve El İlanı; Yazılım sürücüsü ve elektronik dokümantasyon
içeren CD-ROM; Güç kablosu; USB kablosu

Mac uyumlu

http://www.hp.com/go/toneryield


Evet

Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri
Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı;
İnternet gereklidir

Maksimum baskı alanı
216 x 354 mm

Maksimum boyutlar (G x D x Y)
16.46 x 18.41 x 17.83 in

Maksimum boyutlar (G x D x Y)
418,0 x 467,6 x 452,8 mm

Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)
En fazla 100 yaprak

Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)
150 yaprağa kadar

Maksimum Giriş Kapasitesi (zarflar)
10 zarfa kadar

Minimum boyutlar (G x D x Y)
16.46 x 12.13 x 11.59 in

Minimum boyutlar (G x D x Y)
418,0 x 308,0 x 294,4 mm

Mobil baskı yeteneği
Apple AirPrint™; HP Smart Uygulaması; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı

Mobil baskı yeteneği alt notu
Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Learn more at
hp.com/go/mobileprinting. Apple Airprint -Mobile device must have AirPrint®. Wi-Fi Direct® printing- Feature
is supported on select printers. Mobile device needs to be connected directly to the signal of a Wi-Fi Direct®
supported MFP or printer prior to printing.  Depending on mobile device, an app or driver may also be required.
For details, see hp.com/go/mobileprinting.  Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The
Mopria® Logo is a registered and/or unregistered trademark of Mopria Alliance, Inc. in the United States and
other countries. unauthorised use is strictly prohibited. Requires the HP Smart app download. For details on
local printing requirements see hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English
language only, and differ between desktop and mobile applications. Internet access required and must be
purchased separately. HP account required for full functionality. Fax capabilities are for sending a fax only,
and may require additional purchase. For more information, see: hpsmart.com/mobile-fax.

Öne çıkan özellikler
E-postaya tarama; PDF'ye tarama; Kompakt Boyut; Enerji Verimli; Hızlı çift taraflı baskı; 40 yapraklık ADF; Çift
bantlı Wi-Fi

Önerilen aylık sayfa hacmi notu
HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre
görüntülü çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını
önerir.

Önerilen aylık sayfa sayısı
200 - 2.000

Önerilen aylık tarama hacmi
150-1500

Önerilen çalışma ısısı aralığı
17,5 - 25 ºC

Önerilen çalışma ısısı aralığı
63.5 to 77ºF

Önerilen ortam ağırlığı (çift taraflı)
16 to 28 lb

Önerilen ortam ağırlığı (çift taraflı)
60 - 105 g/m²

Ortam ağırlığı (tepsi 1)
60 - 163 g/m²

http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hpsmart.com/mobile-fax


Ortam ağırlığı, desteklenen
16 to 43 lb

Ortam ağırlığı, desteklenen
60 - 163 g/m²

Ortam boyutları, özel
101,6 x 152,4 - 216 x 356 mm

Ortam boyutları, özel
4 x 6 to 8.5 x 14 in

Ortam boyutu (OBB)
A4, A5, B4, B5, Letter, Legal

Ortam boyutu, tepsi 1
A4; A5; A6; B5 (JIS)

Ortam türü ve kapasitesi, tepsi 1
Yaprak: 150; Zarflar: 10

Otomatik belge besleyici kapasitesi
Standart, 40 yaprak

Otomatik kağıt sensörü
Evet

Paket ağırlığı
12,45 kg

Paket ağırlığı
27.44 lb

Paket boyutları (G x D x Y)
19.6 x 11.5 x 16.1 in

Paket boyutları (G x D x Y)
497 x 379 x 409 mm

Palet ağırlığı
393,95 kg

Palet ağırlığı
868.5 lb

Palet başına miktar
30

Palet boyutları
47.24 x 39.37 x 86.46 in

Palet boyutları (G x D x Y)
1200 x 1000 x 2196 mm

Palet tabakası başına karton sayısı
6

Paletteki tabaka sayısı
5

Renkli baskı
Yok

Renkli tarama
Evet

Resim sorumluluk reddi
Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Sağ kenar boşluğu (A4)
5 mm

Sarf malzemesi özellikleri
HP JetIntelligence Kartuş

Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)
M234/M235/M236/M237: Kutu içindeki toner, ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya göre 700 siyah beyaz



sayfa baskı kapasitelidir. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde
değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield. Sayfa sayıları müşterinin baskı koşullarına ve
kullanıma bağlı olarak değişebilir. M233/M232: Kutu içindeki toner, ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya göre
1.150 siyah beyaz sayfa baskı kapasitelidir. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere
göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield. Sayfa sayıları müşterinin
baskı koşullarına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.

Sayfa baskı kapasitesi dipnot numarası
[9]

Sayfa üretimi dipnotu
[5] Yaklaşık baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasitesi, yazıcıya ve kullanım özelliklerine bağlıdır. Daha fazla
bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/pageyield.

Sertifikalar ve uyumluluklar
TUV ve GS İşareti (Almanya), Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, Energy Star, UL

Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)
Dakikada 29 sayfaya kadar

Siyah beyaz çift taraflı fotokopi hızı (A4)
Dakikada 18 kopyaya kadar

Siyah beyaz çift taraflı fotokopi hızı (Letter)
Up to 19 cpm

Siyah-beyaz fotokopi hızı (normal, letter)
Up to 30 cpm

Sol kenar boşluğu (A4)
5 mm

Standart çıkış kapasitesi (zarf)
10 zarfa kadar

Standart ortam boyutları (çift taraflı)
A4

Standart ortam boyutları (çift taraflı, İngiliz ölçü standardı)
Letter

Sürdürülebilir etki özellikleri
Cıvasız

Sürücü güncelleştirmeleri
http://www.123.hp.com

Tarama boyutu (ADF), minimum
148 x 210 mm

Tarama boyutu (ADF), minimum
5.8 x 8.3 in

Tarama boyutu (OBB), maksimum
216 x 356 mm

Tarama boyutu (OBB), maksimum
8.5 x 14 in

Tarama boyutu, maksimum
216 x 297 mm

Tarama boyutu, maksimum
8.5 x 11.7 in

Tarama çözünürlüğü, donanım
600 x 1200 dpi

Tarama çözünürlüğü, optik
En fazla 600 dpi

Tarama dosyası biçimi
JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG

Tarama giriş modları
HP Smart Uygulaması; ve Twain yoluyla kullanıcı uygulamaları

http://www.hp.com/go/toneryield
http://www.hp.com/go/toneryield
http://www.hp.com/go/pageyield
http://www.123.hp.com


Tarama hızı (normal, A4)
Dakikada 19 sayfaya kadar (siyah beyaz), 10 sayfaya kadar (renkli)

Tarama hızı (normal, letter)
Up to 20 ppm (b&w), up to 11 ppm (color)

Tarama hızı dipnot numarası
[5]

Tarama hızı dipnotu
[11] ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar
performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tarayıcı tipi
Masaüstü, OBB

Teknik özellikler dipnot numarası
[1] İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/printerclaims. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve
belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[10] ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüş, ilk test belgeleri grubu hariç tutulmuştur.
Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım
uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[11] Aşağıdaki olası istisnalarla Blue Angel TEC yöntemine dayanır: 1 dakika veya daha kısa uyku gecikme
ayarı, Wi-Fi devre dışı.

Teknik özellikler dipnot numarası
[2] ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims.
Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak
değişiklik gösterir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[3] HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükseltilmesini
gerektirebilir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[4] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve
masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir. Instant Ink tüm
ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. http://www.hptonerservice.com. İnternet erişimi gereklidir ve
ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin
listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın
alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hpsmart.com/mobile-fax.

Teknik özellikler dipnot numarası
[5] ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı
ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[6] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın.
Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değerleri,
tipik olarak 115 V cihaz ölçümle

Teknik özellikler dipnot numarası
[7] Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield.
Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı
kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[8] Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı
kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/toneryield.

Teknik özellikler dipnot numarası
[8] Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal gerekliliklere göre değişir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[9] Yaklaşık baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasitesi, yazıcıya ve kullanım özelliklerine bağlıdır. Daha fazla
bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/pageyield.
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Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)
Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301
893 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; IEC
62311:2007 / EN62311:2008

Telif hakkı bildirimi
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen
açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.

Tipik elektrik tüketimi (TEC) dipnot numarası
[6]

Tipik elektrik tüketimi (TEC) dipnotu
[10] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme
yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star
değerleri, tipik olarak 115 V cihaz ölçüml

Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler
http://www.hp.com/tr

UNSPSC kodu
43212110

UPC numarası
(ACQ) 194850889714; (B13) 194850889738; (B19) 194850889745

Üretildiği ülke/bölge
Vietnam'da üretilmiştir

Ürün kısa adı teknik özellikleri
HP LaserJet MFP M236sdw Yazıcı, Baskı, fotokopi, tarama, E-postaya tarama; PDF'ye tarama; Kompakt
Boyut; Enerji Verimli; Hızlı çift taraflı baskı; 40 yapraklık ADF; Çift bantlı Wi-Fi

Ürün uzun ad özellikleri
Baskı: Dakikada 29 A4 sayfaya kadar; Çift Taraflı: Dakikada 18 A4 görüntüye kadar; Ayda 20.000 sayfaya
kadar; Baskı/Kopyalama/Tarama; Masaüstü Tarama ve ADF; 1 USB girişi; 1 10/100 Ethernet girişi; Çift bantlı
Wi-Fi; Akıllı yönlendirici düğmeler

Ürünle gelen yazılım
CD yok; http://www.hp.com veya http://www.123.hp.com adreslerinden indirilebilen yazılımlar

Üst kenar boşluğu (A4)
6 mm

Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri
Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit,
Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit; Linux: Daha fazla bilgi için bkz.
http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing

Uyumlu İşletim Sistemleri
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Internet Explorer.
Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı;
İnternet gereklidir; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing

Veri sayfası fotoğrafı 1
AHID/2525e9623d093890fceee59b56dfad8d488095d8

Veri sayfası fotoğrafı 3
Publication photos/Skyreach_sdw_Product_Walkaround_wap.jpg

Yazdırma hızı dipnotu
[7] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see
http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software
application, driver, and document complexity.

Yazıcı akıllı yazılım özellikleri
Otomatik çift taraflı baskı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, HP Smart

Yazıcı akıllı yazılım özellikleri dipnot numarası
[3,4]
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Yazıcı akıllı yazılım özellikleri dipnotu
[1] HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının
yükseltilmesi gerekebilir. [2] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak
mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir.
Instant Ink tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. www.hptonerservice.com. İnternet erişimi
gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim
sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir
ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax.

Yazıcı Yönetimi
HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox

Yazılım tarama dosyası biçimi
JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF

Yedek kartuş dipnot numarası
[8]

Yedek kartuşlar
HP 136A Siyah LaserJet Toner, W1360A (1.150 sayfa baskı kapasitesi), HP 136X Siyah LaserJet Toner,
W1360X (2.600 sayfa baskı kapasitesi)

Yedek kartuşlar dipnotu
[4] Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı
kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.hp.com/go/toneryield

Yerel tarama dosyası biçimi
JPG; PDF

Yüklenebilir yazılım
http://www.123.hp.com adresinden: Windows 10, Mac ve Mobil (Android ve iOS) için HP Smart, Windows 7,
Windows 8 ve Windows 8.1 için HP Easy Start; http://www.hp.com adresinden: Tam çözüm yazılım ve
sürücüleri (yükleyiciyle birlikte), HP Easy Start, Temel çözüm yazılımı (yalnızca BT profesyonel kullanımı için),
Ürün Belgeleri ve Desteği, HP Print and Scan Doctor, Mobil işletim sistemi için: Bkz.
http://www.hp.com/go/mobileprinting adresindeki "HP Mobil Baskı"; İşletim sistemi uygulama
mağazalarından: HP Smart, HP Baskı Hizmeti Eklentisi; Yazıcı yöneticileri için http://www.hp.com adresinden:
Linux Baskı Sürücüleri, HP Web JetAdmin Yazılımı (HP SNMP Proxy Agent), ReadIris Yazılımı

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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