Řada tiskáren HP LaserJet Pro P1560

Ideální pro pracovníky malých a středních podniků, kteří
potřebují rychlou stolní laserovou tiskárnu, která je
snadno použitelná a pomáhá jim šetřit energii a zdroje.

Získejte rychlý a snadný laserový tisk přímo ze
svého stolu.
● Tiskněte dokumenty rychlostí až 22 str./min ve
formátu A4.
● Vytiskněte první stránku již za 7 sekund díky
technologii s okamžitým náběhem.
● Stačí jen zvolit média vyhovující vašim pracovním
požadavkům, jelikož zásobník na 250 listů papíru
a prioritní podavač na 10 listů pojmou celou řadu
typů médií jako kartón, fólie, štítky, obálky či
běžný papír.

Snadné použití a spolehlivý výkon.
● Technologie HP Smart Install[2] umožňuje provedení
rychlé instalace bez nutnosti použít disk CD.
● Rychlé nastavení a zahájení tisku díky snadno
použitelnému a intuitivnímu ovládacímu panelu.
● Zjednodušené rozhraní obsahuje čtyři indikátory
LED, tlačítko Storno a tlačítko „Pokračovat“ pro
snadný přístup k funkcím.
● Získejte stálé a vynikající výsledky tisku s originálními
kazetami HP a snadno si objednávejte nové se
službou HP SureSupply[3].

Profesionální a cenově výhodný laserový tisk.
● Vytvářejte profesionální pracovní dokumenty
s tučným výrazným textem a ostrými obrázky.
● Získejte špičkové výtisky v profesionální kvalitě
a rychlosti díky technologii HP FastRes 1200.
● Mějte přehled o nákladech na tisk: ušetřete na
nákladech spotřebou menšího množství energie
díky technologii s okamžitým náběhem.
● Ušetřete ještě více s technologií HP
Auto-On/Auto-Off[1], která sleduje vaši tiskovou
činnost a provádí automatické zapínání
a vypínání.

[1] Funkce HP Auto-On/Auto-Off závisí na nastaveních tiskárny.
[2] Technologie HP Smart Install je funkční pouze ve Windows.
[3] Funkce programu a jeho dostupnost se mohou v různých zemích lišit. Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply.

Technická specifikace

Informace pro objednávání

Tisková technologie

Laser

Rychlost tisku

Procesor

A4 černá: Až 22 str./min
Výstup první stránky (černobíle, A4): Již za 7 s (z režimu Auto-Off)
Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
266 MHz, Tensilica®

Paměť

8 MB Nelze rozšířit

Rozlišení tisku

Rozlišení až 600 x 600 dpi (1200 dpi efektivního výstupu s technologií HP FastRes 1200)

Kvalita tisku

600 dpi, HP FastRes 1200

Jazyky tiskárny

Hostitelský tisk

Řezy písma/fonty

Nelze použít (hostitelské)

Provozní zátěž (měsíční, A4)

Až 8 000 stran

Doporučený počet stran za měsíc

250 až 2000

Tisk okrajů

horní: 4 mm, levý: 4 mm, pravý: 4 mm, dolní: 4 mm

Manipulace s médii

Vstup
Zásobník 1

CE663A

Typy médií

Velikost
A4; A5; B5; pohlednice; obálky
(C5, DL, B5) 147 x 211 až 216
x 356 mm; prioritní podavač:
A6, 76 x 127 až 216 x 356 mm
Výstup:
Počet listů: Až 150 listů. Obálky: Až 15 obálek. Fólie: Až 100 listů; Zásobník na 150 listů lícem dolů
Duplexní tisk:
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Papír (laserový, běžný, fotografický, hrubý, pergamenový), obálky, štítky, karty, fólie, pohlednice

Rozhraní a připojení

USB port Hi-Speed 2.0; Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 s rozhraním 802.11b/g (J8021A)

Kompatibilita s operačními systémy

Ovládací panel

Windows® 7 (32bitový/64bitový), Windows Vista® (32bitový/64bitový); Microsoft® Windows® XP (32bitový/64bitový), Server
2008 (32bitový/64bitový), Server 2003 (32bitový/64bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (aktuální tiskové ovladače
naleznete na stránkách http://www.hplip.net)
Volitelné: Nejnovější ovladače jsou k dispozici na webové stránce podpory HP http://www.hp.com/support
Windows® 7 (32bitový/64bitový), Windows Vista® (32bitový/64bitový); Microsoft® Windows® XP (32bitový/64bitový), Server
2008 (32bitový/64bitový), Server 2003 (32bitový/64bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (aktuální tiskové ovladače
naleznete na stránkách http://www.hplip.net)
Windows® 7 (32bitový/64bitový): 1 GB RAM; Windows Vista® (32bitový/64bitový), Microsoft® Windows® XP, Server 2008
(32bitový/64bitový), Server 2003: 512 MB RAM; všechny systémy: 350 MB volného místa na pevném disku, mechanika CD-ROM,
port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB místa na pevném disku; jednotka CD-ROM; port USB
Tiskový ovladač, instalační/odinstalační program, HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel
Simulator
4 indikátory LED (Pokračovat, Připraven, Varování, Nízký stav toneru); 2 tlačítka (Pokračovat, Zrušit úlohu)

Správa tiskárny

HP Status and Alerts; software HP Easy Printer Care; HP Usage tracking (pouze instalace z disku CD)

Napájení

Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/-10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz),
4,0 A. Spotřeba: 420 W (aktivní), 1,2 W (pohotovostní režim), 0,9 W (Auto-Off), 0,5 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny
(TEC): 0,668 kWh/týden
Bez obalu: 387 x 243 x 246 mm
Včetně obalu: 485 x 300 x 330 mm
Bez obalu: 6,5 kg
Včetně balení: 7,9 kg
Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 17,5 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená
provozní vlhkost: 30 až 70% RH. Teplota skladování: -20 až 40 °C. Vlhkost skladování: 10 až 90 % RH. Hladina hluku dle ISO
9296: Akustický výkon : LwAd 6,4 B(A)
Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (mezinárodní), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, licence GS (Evropa), EN
60825-1+A1+A2 třída 1,21 CFR 1040.10 a 1040.11 kromě odchylek; ve shodě s vyhláškou č. 50 z 24. června 2007, týkající se
laseru (laserové/LED zařízení třídy 1) GB4943-2001, Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES s označením CE (Evropa). Další
bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí.
Limitovaná jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

Kompatibilita se síťovými operačními
systémy
Minimální požadavky na systém

Software

Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí

Osvědčení produktu

Záruka

Kapacita
listy: 250, obálky: 15; listy: 10
(prioritní podavač)

Hmotnost
60 až 163 g/m²

CE278A

CHP110

Tiskárna HP LaserJet Pro
P1566; zaváděcí černá
tisková kazeta HP LaserJet
(průměrná výtěžnost kazety
je 1000 standardních
stránek, uváděná hodnota
výtěžnosti je v souladu
s normou ISO/IEC 19752);
napájecí kabel; kryt
zásobníku papíru; disk(y)
CD se softwarem tiskárny a
dokumentací; příručka
Začínáme, informační leták
věnovaný podpoře,
informační leták o instalaci
Spotřební materiál
Černá tisková kazeta HP
LaserJet CE278A
Průměrná výtěžnost kazety
je 2 100 standardních
stránek. Deklarovaná
hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC
19752.
Příslušenství médií
Kancelářský papír HP –
500 listů / A4 / 210 mm x
297 mm

CHP210 Tiskový papír HP – 500 listů
/ A4 / 210 mm x 297 mm
CHP310

J8021A

Papír HP pro laserové
tiskárny – 500 listů / A4 /
210 mm x 297 mm
Možnosti připojení
Tiskový server HP Jetdirect
ew2500 s bezdrátovým
rozhraním 802.11b/g

Servis a podpora
UG086E služba HP Care Pack,
výměnná služba následující pracovní
den, po dobu 3 let
UG206E služba HP Care Pack,
výměnná služba (standardní doba
opravy), po dobu 3 let
UG289E služba HP Care Pack oprava
v servisním středisku, po dobu 3 let.
(UG289E: pouze Pobaltí, Řecko,
Polsko, Turecko, EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko a
Maďarsko. UG086E/UG206E:
zbytek Evropy).
Úplný seznam spotřebních materiálů,
příslušenství a služeb naleznete na
webu http://www.hp.com

http://www.hp.com/cz
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