HP Color LaserJet CP1210 nyomtatósorozat

A HP legkedvezőbb árú Color LaserJet nyomtatójával gyorsan, nagyon
egyszerűen és minden eddiginél olcsóbban nyomtathat kiváló minőségű színes
oldalakat. Ezzel a kompakt asztali nyomtatóval valósághű, fotóminőségű, nagy
részletességű és élénk színű, tetszetős dokumentumokat állíthat elő.
Ez a készülék ideális nyomtató az olyan otthoni irodák és fejlődő kisvállalkozások egyéni felhasználói számára, akiknek
az általános irodai nyomtatáshoz és a meggyőző színes üzleti dokumentumok előállításához egy megbízható,
megfizethető és könnyen használható színes nyomtatóra van szükségük.

HP Color LaserJet
CP1215 nyomtató

Megfizethető színes és fekete-fehér nyomtatás a HP legolcsóbb színes LaserJet nyomtatójával.
A HP ColorSphere tonerrel kiemelkedő minőségű, professzionális dokumentumokat készíthet, és mindig élénk, gazdag
színeket, éles kontúrokat kap. Ha azt akarja, hogy kiadványai csúcsminőségű képi és szöveges megjelenésükkel,
színvonalas grafikáikkal tűnjenek ki, válassza a HP ImageREt 2400 technológiát. A változatos üzleti dokumentumok
nyomtatásához sokféle alapanyagot alkalmazó, különleges eredeti HP papírok széles választéka áll rendelkezésére. Az
egyenletes nyomtatási minőség érdekében válassza az eredeti HP nyomtatási kellékeket.
Ez a kecses, kompakt és csendes készülék élvezetesen könnyed, intuitív nyomtatást kínál.
Az átgondolt tervezést dicséri a kellékanyagok cseréjét megkönnyítő, kézreálló elülső ajtó. Kompakt méretével és
kivételesen csendes működésével ez a nyomtató ideális az asztali munkához. Az új, ötletes kezelőfelületnek köszönhetően
pofonegyszerű a telepítés és a használat. Az eredeti HP nyomtatókazettába épített intelligencia a nyomtatóval
együttműködve optimalizálja a nyomtatási minőséget és megbízhatóságot, hogy minden nyomtatáskor egységes
végeredményt produkáljon, továbbá kényelmes kellék-újrarendelést biztosít1.
A nagy nyomtatási sebesség és a beépített LaserJet megbízhatóság mindig kiváló eredményt nyújt.
Professzionális, csúcsminőségű eredmény tekintélyes, akár percenként 12 fekete-fehér és 8 színes lap asztali nyomtatási
sebességgel. A nyomtatóban az inline nyomtatási technológia gondoskodik a megbízható, egyenletes és zavarmentes
nyomtatásról. Kezdjen gyorsan, és végezzen hamarabb a HP azonnal bekapcsoló technológiájával, amellyel a nyomtatás
energiatakarékos üzemmódból is gyorsan elindul. 264 MHz-es processzorával és 16 MB memóriájával mindig
megbízható teljesítményre számíthat.

1 A program jellemzői és elérhetősége országonként változhatnak

Keresse fel a következő címet: www.hp.com/learn/suresupply
A rendelés-összevonás elérhető a HP Easy Printer Care szoftverrel telepített nyomtatókon.

Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatási sebesség

Processzor
Memória
Nyomtatási felbontás
Nyomtatási minőség
Nyomtatónyelvek
Gazdaságos nyomtatás
Betűtípusok/betűkészletek
Kihasználtság (havi, A4)
Javasolt havi lapkapacitás
Nyomtatási margók
Médiakezelés

Médiatípusok
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Kompatibilis operációs rendszerek
Kompatibilis hálózati operációs
rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények
Szoftver
Vezérlőpult
Nyomtató kezelése
Áramellátás

Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Működési környezet

Terméktanúsítványok

Garancia

Rendelési adatok
Inline színes lézernyomtatási technológia
A4fekete: Max. 12 oldal/perc, színes: Akár 8 oldal percenként
A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt időFekete: < 24 s (üzemkész üzemmódból), színes: < 30 s (üzemkész
üzemmódból)
A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.
264 MHz, Egyedi RISC processzor
16 MB
Fekete: Max. 600 x 600 dpi
Szín: Max. 600 x 600 dpi
HP ImageREt 2400
Kiszolgálóalapú
A kézi kétoldalas nyomtatás és az N-up nyomtatás (több oldal egy lapon) papírt takarít meg
A gazdaszámítógépre telepített betűtípusok alapján; a telepítő 80 méretezhető TrueType képernyő-betűkészletet telepít
Max. 25000 oldal
250–1000
felső: 3,5 mm, bal: 3,5 mm, jobb: 3,5 mm, alsó: 3,5 mm
Bemenet
Kapacitás
Súly
Méret
1. tálca
lap: 150, írásvetítő fólia: 50,
60–176 g/m² (HP Laser Cover
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
kártya: 50, boríték: 10
papнrral akбr 200 g/m², HP Color 127 – 216 x 356 mm
Laser fйnyes fotуpapнrral akбr 220
g/m²)
Kétoldalas
Kézi (illesztőprogram támogatja)
nyomtatás:
Kimenet:
Lap: Max. 125. Boríték: Max. 10. Írásvetítő fóliák: Akár 50
Papír (rajz, prospektus, színes, fényes, fejléces, fénykép, sima, előnyomtatott, előrelyukasztott, újrahasznosított, kemény), írásvetítő
fóliák, címkék, borítékok, kártyakötegek
Hi-Speed USB 2.0
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® tanúsítvány
Opcionális: A legfrissebb Windows® illesztőprogramok letölthetők a http://www.hp.com/support/ljcp1210series címen
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® tanúsítvány
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 és 64 bites): 512 MB RAM, 350 MB
szabad merevlemez-terület, CD-ROM-meghajtó, szabad USB-port
Telepítő, illesztőprogram, állapotalkalmazás és eszközkészlet
2 gomb (Visszaállítás, Feladat törlése), 9 LED (Visszaállítás, Sárga toner, Magenta toner, Ciánkék toner, Fekete toner, Kész,
Figyelem, Papír kifogyott, Papírbegyűrődés)
Toolbox
Követelmények: Bemeneti feszültség 110–127 V~ (±10%), 60 Hz (±3 Hz); 220–240 V~ (±10%), 50 Hz (± 3 Hz).
Anyagszükséglet: Max. 290 W (üzemben/nyomtatás közben), max. 11,1 W (készenléti állapotban), max. 4,4 W (alvó
állapotban), max. 0 W (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,00 kWh/hét
Kicsomagolva: CP1215:399 x 453 x 254 mm
Csomagolva: CP1215:598 x 498 x 367 mm
Kicsomagolva: CP1215:17,6 kg
Csomagolva: CP1215:22,8 kg
Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 20–27 ºC. Működési páratartalom: 10–80% relatív
páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: –20 °C – +40 °C. Tárolási
páratartalom: 10–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd6,2 B(A) (üzemben, nyomtatás
közben), nem hallható (készenlétben). Hangnyomás: LpAm47 dB(A) (üzemben/nyomtatás közben), nem hallható (készenlét)
Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás
(USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK
kisfeszültségi irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint
EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztály, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN
55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive
2004/108/EC ellátva CE jelöléssel (Európa), más EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Egyéves korlátozott garancia, hivatalos szervizközpontba történő visszaszállítással. A garanciális és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként, illetve a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

CC376A

HP Color LaserJet CP1215
nyomtató, hálózati
tápkábel, felhasználói
kézikönyvet és
nyomtatószoftvert
tartalmazó CD,
termékismertető, 4 HP Color
LaserJet kezdő
nyomtatókazetta (ciánkék,
magenta, sárga és fekete)
maximum 750 oldal
nyomtatásához elegendő
HP ColorSphere tonerrel
(összhangban az ISO/IEC
19798 előírásokkal)

Lézernyomtató kellékek
CB540A

HP Color LaserJet CB540A
fekete nyomtatókazetta
Átlagos folyamatos
nyomtatási kapacitása
fekete tintapatronnal 2200
szabványoldal. A
nyomtatási kapacitás az
ISO/IEC 19798 szabvány
szerint*

CB541A

HP Color LaserJet CB541A
ciánkék nyomtatókazetta
Átlagos folyamatos
nyomtatási kapacitása
kompozit
ciánkék/sárga/magenta
tintapatronokkal 1400
szabványoldal. A
nyomtatási kapacitás az
ISO/IEC 19798 szabvány
szerint*

CB542A

HP Color LaserJet CB542A
sárga nyomtatókazetta
Átlagos folyamatos
nyomtatási kapacitása
kompozit
ciánkék/sárga/magenta
tintapatronokkal 1400
szabványoldal. A
nyomtatási kapacitás az
ISO/IEC 19798 szabvány
szerint*

CB543A

HP Color LaserJet CB543A
bíborvörös nyomtatókazetta
Átlagos folyamatos
nyomtatási kapacitása
kompozit
ciánkék/sárga/magenta
tintapatronokkal 1400
szabványoldal. A
nyomtatási kapacitás az
ISO/IEC 19798 szabvány
szerint*

Q6264A

HP nagy sebességű
USB-kábel (1,8 m)

Csatlakoztatás

Szerviz és támogatás
Európa:
UM133E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UM137E HP Care Pack, cseregarancia
(normál határidővel), 3 év
UM139E HP Care Pack, visszaszállítás
a raktárba, 3 év. (UM139E: Csak a
balti országok, Görögország,
Lengyelország, Törökország, EEM,
Szlovénia, Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UM133E/UM137E:
Európa többi részén)
Afrika/Mema:
UM139E: HP Care Pack, visszaszállítás
a raktárba, 3 év

http://www.hp.com/hu

A tartozékok, kiegészítők és
szolgáltatások teljes listáját a
következő címen találhatja
meg:http://www.hp.com
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