Rad tlačiarní HP Color LaserJet CP1510

Vytvárajte dynamické obchodné dokumenty jednoducho a cenovo dostupne
pomocou tejto rýchlej a spoľahlivej tlačiarne HP Color LaserJet. Dosiahnite
vynikajúce výsledky priamo u vás s obrázkami vo fotografickej kvalite a živými
farbami prostredníctvom tonera HP ColorSphere s novým zložením a technológie
HP ImageREt 3600.
Ideálna pre jednotlivcov aj pracovné tímy v domácnosti alebo malých kanceláriách, a dokonca aj v riadených firemných
prostrediach, kde je potrebná rýchla, spoľahlivá stolová farebná tlačiareň na vytváranie vysokokvalitných
marketingových materiálov priamo na mieste.

Tlačiareň HP Color
LaserJet CP1515n

Vytvárajte efektívnejšie obchodné dokumenty v profesionálnom farebnom prevedení priamo na vašom pracovnom stole.
Vytvárajte vlastné pútavé, cielené marketingové materiály a dosahujte vysokú kvalitu úplne jednoducho: fotografický režim
jedným kliknutím na tlačidlo automaticky optimalizuje výstupnú kvalitu na základe zvoleného média. Dodajte svojim
dokumentom rôzny vzhľad a štýl výberom zo širokej ponuky médií HP, od bežných až po lesklé.
Dosiahnite živé farby, realistické fotografie a tlačové výsledky profesionálnej kvality vďaka toneru HP ColorSphere
Tlačte obrázky vo fotografickej kvalite s vynikajúcou intenzitou farieb a vysokým leskom a ostrý text vďaka toneru HP
Color Sphere s novým zložením, ktorý vytvára dynamický rozsah jasných a realistických farieb a ostro vykreslené detaily.
Nepodriaďujte sa žiadnym kompromisom, ak chcete vytvárať výnimočné farebné výtlačky: Technológia HP ImageREt
3600 umožní vašej tlačiarni vytvárať vysokokvalitné obrázky, text a grafiku na širokú škálu rôznych médií.
Získajte rýchly a cenovo dostupný farebný a čiernobiely výstup vďaka tejto kompaktnej laserovej tlačiarni s jednoduchou
obsluhou.
Sledujte zvyšujúcu sa rýchlosť tlače až na 12 čiernobielych a 8 farebných str./min a získajte svoje čiernobiele výtlačky za
rovnakú cenu, ako pri tlači na monochromatickej laserovej tlačiarni HP. Už žiadne čakanie vďaka technológii okamžitého
nábehu HP Instant-on Technology, ktorá vám umožní rýchlo spustiť vaše tlačové úlohy z úsporného režimu. Neuveriteľne
jednoduchá inštalácia a používanie vďaka novému intuitívnemu ovládaciemu rozhraniu a praktickým predným dvierkam
na výmenu spotrebného materiálu. Základné funkcie pripojenia do siete až pre 5 používateľov poskytujú dobrý výkon,
zabezpečenie a možnosti vzdialeného riadenia.

Objednávkové
informácie

Technické špecifikácie
Technológia tlače
Rýchlosť tlače

Procesor
Pamäť
Rozlíšenie pri tlači
Kvalita tlače
Jazyky tlačiarne
Ekonomická tlač
Písma
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Odporúčaný mesačný objem strán
Tlačové okraje
Manipulácia s médiami

Typy médií
Rozhranie a konektivita
Sieťové funkcie
Kompatibilita operačných systémov

Kompatibilita sieťových operačných
systémov
Minimálne systémové požiadavky

Softvér
Ovládací panel
Správa tlačiarne
Zdroj

Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť
Prevádzkové prostredie

Certifikácie produktu

Záruka

http://www.hp.com/sk/

Farebná laserová in-line tlačová technológia
A4čiernobiele: Až 12 str./min., farebné: Až 8 str./min.
Výstup prvej stranyČiernobiele: menej než 25,5 sek. (z „Pripravená“), farebné: menej než 31,5 sek. (z „Pripravená“)
Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.
450 MHz, Motorola Coldfire® V5x
96 MB, Rozšíriteľná na 352 MB pridaním pamäte 256 MB DDR2 do jedného dostupného slotu.
Čiernobiele: Až 600 x 600 dpi
Farba: Až 600 x 600 dpi
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, emulácia HP Postscript level 3
Funkcie manuálnej duplexnej tlače a tlače viacerých strán na jeden list šetria papier.
80 škálovateľných fontov TrueType
Až 30000 strán
250 až 1000
horný: 3,5 mm, ľavý: 3,5 mm, pravý: 3,5 mm, spodný: 3,5 mm
Vstup
Kapacita
Hmotnosť
Veľkosť
Zásobník 1
listy: 1
60 až 176 g/m² (až do 200 g/m² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
s papiermi HP Laser Cover, až do 127 až 216 x 356 mm
220 g/m² s lesklými fotografickými
papiermi HP Color Laser Glossy
Photo)
Zásobník 2
listy: 150, priehľadné fólie: 50,
60 až 176 g/m² (až do 200 g/m² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
karty: 50, obálky: 10
s papiermi HP Laser Cover, až do 127 až 216 x 356 mm
220 g/m² s lesklými fotografickými
papiermi HP Color Laser Glossy
Photo)
Duplexná tlač:
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Výstup:
Hárky: Až 125. Obálky: Až 10. Fólie: Až 50
Papier (pauzovací, na tlač brožúr, farebný, lesklý, hlavičkový, fotografický, bežný, predtlačený, preddierovaný, recyklovaný,
drsný), transparentné fólie, štítky, obálky, karty
Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX RJ45 konektorom
Prostredníctvom zabudovanej sieťovej karty, prostredníctvom externých tlačových serverov HP Jetdirect
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; kompatibilné s Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v
10.3, v10.4 alebo vyššia
Voliteľné: OS/2, UNIX, Linux, Najnovšie ovládače pre Windows® a Mac sú k dispozícii na adrese
http://www.hp.com/support/ljcp1510series
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; kompatibilné s Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v
10.3, v10.4 alebo vyššia, Voliteľné: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC,
Server 2003 (32/64 bitový), kompatibilné s Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 alebo novší
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 a 64 bitový): 512 MB RAM, 350 MB
voľného miesta na pevnom disku, mechanika CD-ROM, dostupný port USB, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 a vyššia: 256 MB
RAM, 150 MB voľného miesta na pevnom disku, mechanika CD-ROM, port USB
Ovládače tlače (HP PCL 6, emulácia HP Postscript level 3), konfiguračný súbor nástrojov Toolbox, softvér In-House Marketing
Resource
2-riadkový, 16-znakový displej na prednom paneli, 5 tlačidiel (Zrušiť tlač, Ľavá šípka, Pravá šípka, Zvoliť, Obrátiť), 2 diódy LED
(Pozor, Pripravená)
Toolbox, HP Web JetAdmin, zabudovaný web server
Požiadavky: Vstupné napätie 110 až 127 V striedavý prúd (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 až 240 V striedavý prúd (±10 %),
50 Hz (±3 Hz). Spotreba: Max. 295 W (aktívny režim/tlač), max. 11,4 W (pohotovostný režim), max. 4,7 W (režim spánku),
max. 0 W (vypnutá); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,04 kWh/týždeň
Bez balenia: CP1515n:399 x 453 x 254 mm
Balené: CP1515n:598 x 498 x 367 mm
Bez balenia: CP1515n:18,2 kg
Balené: CP1515n:23,5 kg
Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 20 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 %
relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 70% relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C.
Skladovacia vlhkosť: od 10 do 95 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,2 B(A) (tlač
rýchlosťou 12 str./min), 3,1 B (A) (pripravená). Akustický tlak: LpAm48,5 dB(A) (v činnosti/tlač), nepočuteľné (pohotovostný režim)
Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodná), EN 60950-1+A11 (EÚ), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed
(USA/Kanada), GS License (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (Zariadenie triedy Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Smernica o
nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/ES s Označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby
individuálnych krajín
Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 trieda B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN
61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, oddiel 47 zákona CFR vydaného FCC, časť 15, trieda B (USA), ICES-003,
vydanie č. 4 (Kanada), GB9254-1998, Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES so značkou CE (Európa), iné
potvrdenia o elektromagnetickej kompatibilite podľa požiadaviek jednotlivých krajín
Jeden rok, vrátenie výrobku do autorizovaného servisného strediska, obmedzená záruka. Možnosti záruky a podpory sa líšia
podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

CC377A

Tlačiareň HP Color LaserJet
CP1515n, napájací kábel,
disk CD (používateľská
príručka, softvér tlačiarne),
referenčná príručka, 4
štartovacie tlačové kazety
HP Color LaserJet (azúrová,
purpurová, žltá, čierna) s
tonerom HP ColorSphere s
výťažnosťou až 750 strán
(podľa normy ISO/IEC
19798)

CB421A

HP 64 MB DDR2
144-pinový DIMM

CB422A

HP 128 MB DDR2
144-pinový DIMM

CB423A

HP 256 MB DDR2
144-pinový DIMM

Príslušenstvo

Spotrebný materiál pre laserovú
tlačiareň
CB540A

Čierna tlačová kazeta HP
Color LaserJet CB540A
Priemerná nepretržitá
výťažnosť čiernej tlačovej
kazety je 2200
štandardných stránok.
Uvádzaná hodnota
výťažnosti je v súlade s
normou ISO/IEC 19798*

CB541A

Azúrová tlačová kazeta HP
Color LaserJet CB541A
Priemerná nepretržitá
výťažnosť kombinovanej
tlačovej kazety
azúrová/žltá/purpurová je
1400 štandardných strán.
Uvádzaná hodnota
výťažnosti je v súlade s
normou ISO/IEC 19798*

CB542A

Žltá tlačová kazeta HP
Color LaserJet CB542A
Priemerná nepretržitá
výťažnosť kombinovanej
tlačovej kazety
azúrová/žltá/purpurová je
1400 štandardných strán.
Uvádzaná hodnota
výťažnosti je v súlade s
normou ISO/IEC 19798*

CB543A

Purpurová tlačová kazeta
HP Color LaserJet CB543A
Priemerná nepretržitá
výťažnosť kombinovanej
tlačovej kazety
azúrová/žltá/purpurová je
1400 štandardných strán.
Uvádzaná hodnota
výťažnosti je v súlade s
normou ISO/IEC 19798*

Q6264A

Vysokorýchlostný USB kábel
HP (1,8 m)

Konektivita

Servis a podpora
Európa:
UM133E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UM137E HP Care Pack, výmenný servis
(štandardná doba obehu), 3 roky
UM139E HP Care Pack, možnosť vrátiť
do servisného strediska, 3 roky.
(UM139E: Len pobaltské krajiny,
Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM,
Slovinsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko. UM133E/UM137E:
Zvyšok Európy)
Afrika/Mema:
UM139E: HP Care Pack, možnosť
vrátiť do servisného strediska, 3 roky
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a
služieb nájdete na
lokalitehttp://www.hp.com
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