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HP Nyomtatók – Dinamikus biztonsággal ellátott 
nyomtatók 

A HP nyomtatókat eredeti HP tintapatronokkal és tonerkazettákkal történő használatra tervezték. 
A nyomtatási üzletágban szokásos módon a HP nyomtatók egy eljárást alkalmaznak a patronok 
hitelesítésére. Egyes HP nyomtatóknál ez a hitelesítési folyamat dinamikus biztonsági intézkedéseket 
tartalmaz. A dinamikus biztonság alapja, hogy a nyomtató képes kommunikálni a biztonsági chipekkel, 
illetve a patronokon lévő elektronikus áramkörökkel. A HP dinamikus biztonsági intézkedéseket 
használ, hogy megvédje az ügyfélélmény minőségét, fenntartsa a nyomtatási rendszerek integritását 
és megóvja szellemi tulajdonát. 

A dinamikus biztonsággal ellátott nyomtatók kizárólag új vagy újrahasznosított, HP által 
gyártott elektronikus áramkörrel, illetve chippel rendelkező patronokkal használható. A 
nyomtatók dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a módosított, illetve nem HP 
által gyártott áramkört, illetve chipet használó patronok blokkolására.* A dinamikus biztonság 
nem érinti a HP chipet vagy elektronikus áramkört újrahasznosító, felújított és újratöltött 
patronokat. 

Az interneten keresztül időszakosan küldött firmware-frissítések fenntartják a dinamikus 
biztonsági intézkedések hatékonyságát. A frissítések javíthatják, fejleszthetik, illetve bővíthetik 
a nyomtató működőképességét és funkcióit, védelmet nyújtanak a biztonsági fenyegetésekkel 
szemben, és más célokat is szolgálnak, továbbá ezek a frissítések gátolhatják a nem HP chipet 
vagy a módosított, illetve nem HP által gyártott áramkörrel rendelkező patronok működését a 
nyomtatóban, beleértve a ma még működő patronokat is. A legtöbb HP nyomtató beállítható 
úgy, hogy automatikusan megkapja a frissítéseket, vagy olyan értesítést kap, amely lehetővé 
teszi, hogy kiválassza, kívánja-e frissíteni a nyomtatót. Az online firmware-frissítési beállítások 
konfigurálásához tekintse meg a nyomtató felhasználói kézikönyvét vagy útmutatóját. Az 
útmutatók és egyéb dokumentációk a https://support.hp.com weboldalon a nyomtatóra keresve 
találhatók meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a nyomtatóval feliratkozik bizonyos HP 
programokra (például az Instant Ink szolgáltatásra), vagy olyan szolgáltatásokat használ, mint 
például a HP ePrint, úgy kell konfigurálnia a nyomtatót, hogy az elfogadja az automatikus online 
firmware-frissítéseket. 

A HP nyomtatók és eredeti HP kazetták a legjobb minőséget, biztonságot és megbízhatóságot 
nyújtják. Amennyiben a kazettákat klónozzák vagy hamisítják, az ügyfél minőségi és potenciális 
biztonsági kockázatoknak van kitéve, ami rontja a nyomtatási élményt. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár a nem HP gyártmányú patron használata nem érvényteleníti 
a HP korlátozott jótállását, illetve a nyomtatóra vonatkozó bármely HP támogatási szerződést, 
a nem HP gyártmányú patron használatának tulajdonítható nyomtatóhiba vagy nyomtatófej-
meghibásodás nem tartozik a korlátozott jótállás, illetve bármely ilyen támogatási szerződés 
hatálya alá. A HP korlátozott jótállással kapcsolatos további információkért látogasson el a  
https://www8.hp.com/hu/hu/privacy/limited_warranty.html weboldalra. 

*A nem HP chipeket, illetve a módosított vagy nem HP elektronikus áramkört nem a HP gyártja és 
nincs általa érvényesítve. Amennyiben nem HP kazettát használ, forduljon a beszállítójához annak 
érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, a kazettája rendelkezik eredeti HP biztonsági chippel, illetve 
nem módosított HP elektronikus áramkörrel. 
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