Принтери HP – принтери з функцією динамічної
безпеки
Принтери HP призначені для роботи з оригінальними картриджами з чорнилами й тонером
виробництва HP. Відповідно до стандартів поліграфічної галузі принтери HP використовують
процес автентифікації картриджів. У деяких принтерах HP цей процес автентифікації включає
динамічні заходи безпеки. Динамічна безпека залежить від здатності принтера обмінюватися
даними з мікросхемами безпеки або електронними схемами на картриджах. HP використовує
динамічні заходи безпеки для підтримки якісного рівня взаємодії з нашими клієнтами, цілісності
наших поліграфічних систем і захисту нашої інтелектуальної власності.
Принтери, оснащені системою динамічної безпеки, призначені для роботи тільки з
картриджами, які мають нові або багаторазові мікросхеми HP або електронні схеми.
Принтери використовують динамічні заходи безпеки для блокування картриджів, які
мають будь-які інші мікросхеми, ніж HP, або модифіковані чи будь-які інші електронні
схеми, ніж HP.* Функції динамічної безпеки не впливають на роботу багаторазових,
відновлених або повторно заправлених картриджів із багаторазовими мікросхемами або
електронними схемами.
Оновлення вбудованого програмного забезпечення, що періодично надходять через
Інтернет, будуть підтримувати ефективність динамічних заходів безпеки. Оновлення можуть
удосконалювати, покращувати або розширювати можливості й функції принтера, захищати
від загроз безпеці та служити іншим цілям, але ці оновлення також можуть блокувати
встановлені в принтері картриджі з будь-якою іншою мікросхемою, ніж HP, чи модифікованою
або будь-якою іншою електронною схемою, ніж HP, навіть ті, що зараз нормально
працюють. У більшості принтерів HP оновлення може виконуватися або автоматично, або зі
сповіщенням, і в останньому випадку можна вибирати, оновлювати чи ні. Щоб налаштувати
параметри оновлення вбудованого програмного забезпечення в Інтернеті, зверніться до
посібника користувача або посібника до принтера. Посібники й іншу документацію можна
знайти в Інтернеті, шукаючи принтер за адресою https://support.hp.com. Зверніть увагу, що
для реєстрації принтера в певних програмах HP, таких як Instant Ink, або використання таких
служб, як HP ePrint, потрібно налаштувати принтер на прийняття автоматичних оновлень
вбудованого програмного забезпечення в Інтернеті.
Принтери HP та оригінальні картриджі HP забезпечують найкращу якість, безпеку та надійність.
Використовуючи клоновані або підроблені картриджі, клієнти ризикують якістю й безпекою, що
погано впливає на результати друку.
Зверніть увагу: хоча використання інших картриджів, ніж HP, не є підставою для
скасування обмеженої гарантії HP або інших зобов’язань щодо підтримки принтера HP,
несправності або пошкодження друкувальної головки, спричинені використанням інших
картриджів, ніж HP, не покриваються обмеженою гарантією або іншими зобов’язаннями
щодо підтримки. Додаткову інформацію про обмежену гарантію HP можна отримати за
адресою https://www8.hp.com/emea_africa/en/privacy/limited_warranty.html.
*Будь-які інші мікросхеми, ніж HP, або модифіковані чи будь-які інші електронні схеми,
ніж HP – такі, що не були виготовлені або схвалені до використання компанією HP. Якщо ви
використовуєте будь-який інший картридж, ніж HP, зверніться до свого постачальника, щоб
переконатися, що ваш картридж має оригінальну мікросхему безпеки HP або немодифіковану
електронну схему HP.
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