Tiskárna HP LaserJet P1005

Tato spolehlivá tiskárna LaserJet splňuje požadavky na rozpočet a prostor bez
kompromisu na kvalitu tisku. Oceníte vysokou rychlost tisku až 14 str./min. Snadná
instalace, použití, údržba a stylový kompaktní design šetří cenným místem na stole.

Ideální pro zákazníky s omezeným rozpočtem, kteří potřebují kompaktní laserovou tiskárnu k vytváření všech
dokumentů, na něž se malá společnost spoléhá, od obálek a štítků přes tabulky až po zprávy a faktury.

Tiskárna HP LaserJet
P1005

Žádné kompromisy: skvělá kvalita a spolehlivost tiskáren HP LaserJet za neuvěřitelně nízkou cenu.
Vytvářejte vynikající profesionální dokumenty s tučným křehkým textem a ostrými obrázky s efektivním výstupním
rozlišením 1 200 dpi (600 x 600 dpi). Vestavěné inteligentní funkce v originální tiskové kazetě HP spolupracují s tiskárnou
z důvodu optimalizace tiskové kvality a spolehlivosti. Získáte tím konzistentní výsledky při každém tisku a snadné
objednávání spotřebního materiálu1. Procesor 133 MHz a paměť 2 MB umožňují vyšší úroveň výkonu a spolehlivosti,
kterou očekáváte.
Ušetřete cenné místo na stole s touto elegantní a kompaktní laserovou tiskárnou, která přináší rychlé výsledky.
Pohodlně malý a prostorově úsporný design a výjimečně tichý provoz je ideální na pracovní stůl. Technologie s okamžitým
náběhem HP je vždy připravena. Umožňuje vytištění první stránky z úsporného režimu za poloviční čas 2. Umožňuje
rychlost tisku až 14 str./min (formát A4), přesně to, co potřebují podnikoví uživatelé.
Neuvěřitelně snadné nastavení, použití a údržba.
Ke snadné instalaci a použití se spolehněte na připojení pomocí portu Hi-Speed USB 2.0. Instalace a výměna tiskové
kazety HP LaserJet je snadná a pohodlná. Tiskárna HP LaserJet P1005 je dodávána se standardním vstupním zásobníkem
na 150 listů, čímž je zaručeno splnění potřeb jednotlivých uživatelů.

1 Funkce a dostupnost se mohou v různých zemích lišit.Další informace naleznete na webové adrese http://www.hp.com/learn/suresupply
2 Ve studii společnosti Quality Logic se uvádí, že obvyklá tisková úloha obsahuje 3 až 5 stránek
Technologie s okamžitým náběhem využívá k rychlejšímu vytištění první stránky při přechodu tiskárny z úsporného režimu špičkovou
technologii fixační jednotky
Tisková úloha je proto dokončena dříve.

Technická specifikace

Informace pro objednávání

Tisková technologie
Rychlost tisku

CB410A

Laser
A4 černá: Až 14 str./min
První stránka černá: < 9 s
Údaje o rychlostech dle standardních testovacích metod používaných v oboru
266 MHz, Tensilica®
Procesor
2 MB
Paměť
Až 600 x 600 dpi (1 200 dpi efektivního výstupu)
Rozlišení tisku
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Kvalita tisku
Hostitelský tisk
Jazyky tiskárny
Economode (šetří až 50 % toneru při rozlišení 600 dpi), okamžitý návrat do režimu úspory energie po
Úsporný tisk
dokončení každé tiskové úlohy díky technologii s okamžitým náběhem (úspora energie), tisk více stránek na list
a ruční oboustranný tisk (úspora papíru)
Žádné
Řezy písma/fonty
Až 5000 stran
Provozní zátěž (měsíční, A4)
horní: 4 mm, levý: 4 mm, pravý: 4 mm, dolní: 4 mm
Tisk okrajů
Vstup
Kapacita
Hmotnost
Velikost
Manipulace s médii
Zásobník 1
listů: 150
60 až 163 g/m²
A4, A5, B5, pohlednice,
obálky (B5, C5, DL), 147 x
211 až 216 x 356 mm
Výstup:
Počet listů: Až 100. Obálky: Až 15. Fólie: Až 100; Zásobník na 100 listů lícem dolů
Duplexní tisk:
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Papír (laserový, běžný, fotografický, hrubý, pergamenový), obálky, štítky, karty, fólie, pohlednice
Typy médií
USB Hi-Speed (kompatibilní s USB verze 2.0), Volitelné: Žádné
Rozhraní a připojení
Kompatibilita s operačními systémy Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64bitová
verze); certifikováno pro systém Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, verze 10.5 nebo vyšší
Volitelné: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 bit), kompatibilní se systémem Windows Vista®, Mac OS X verze 10.2.8; Mac OS X verze 10.3;
Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, Nejnovější ovladače naleznete na adrese http://www.hp.com
Žádné
Kompatibilita se síťovými
operačními systémy
Minimální požadavky na systém Microsoft® Windows® 2000, XP Home nebo XP Professional, procesor 1 GHz, 512 MB RAM (podpora
systému Windows Vista®, v uživatelské příručce zkontrolujte minimální požadované volné místo na pevném
disku), 120 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM, port USB, Mac OS X verze 10.2.8, verze
10.3, verze 10.4 nebo vyšší; Počítač Macintosh s procesorem PowerPC G3, G4, G5 nebo procesorem Intel®
Core; 128 MB RAM (doporučeno 256 MB); 120 MB volného místa na pevném disku; jednotka CD-ROM; port
USB
tisk host-based
Software
2 kontrolky (Varování, Připraven)
Ovládací panel
HP Status and Alerts, HP Usage tracking
Správa tiskárny
Požadavky: Vstupní napětí 110 až 127 V stř., (+/- 10 %); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 A; 220 až 240 V stř. (+/Napájení
10 %); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 A. Spotřeba: Maximálně 315 W (aktivní/tisk), maximálně 3 W
(pohotovostní/klidový režim), maximálně 0,6 W (vypnuto)
Bez obalu: 347 × 224 × 194 mm
Rozměry (š x h x v)
Včetně obalu: 400 × 250 × 300 mm
Bez obalu: 4,7 kg
Hmotnost
Včetně balení: 6,35 kg
Provozní teplota: 10 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 10 až 32,5 °C. Provozní vlhkost: 20 až 80%
Provozní prostředí
RH. Doporučená provozní vlhkost: 20 až 80% RH. Teplota skladování: 0 až 40 °C. Vlhkost skladování: 10 až
80% RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6,2 B(A) (aktivní režim/tisk), neslyšitelná
(pohotovostní režim). Akustický tlak: LpAm 49,5 dB(A) (aktivní režim/tisk), neslyšitelná (pohotovostní režim)
Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (mezinárodní), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, na
Osvědčení produktu
seznamu UL/cUL (USA/Kanada), Licence GS (Evropa), EN 60825-1+A1+A2 Třída 1, 21 CFR kap. 1/podkap. J
a vyhláška č. 50 týkající se laseru (26. 7. 2001) (Laserová/LED zařízení třídy 1) GB4943-2001, Směrnice pro
nízké napětí 2006/95/EC s označením CE (Evropa).Další bezpečnostní schválení podle požadavků
jednotlivých zemí.
Limitovaná jednoletá záruka
Záruka

Q6302A

CB435A

CHP110

Příslušenství
Bezdrátové tiskové servery
HP G 2101nw
Spotřební materiál
Černá tisková kazeta HP
LaserJet CB435A
1 500 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
CHP810

Recyklovaný papír HP, 80
g/m², 500 listů, A4, 210 x
297 mm

Q6275A

Možnosti připojení
Adaptér pro síťový tisk HP
USB

C6518A

HP USB kabel, 2 m

Servis a podpora
UG086E HP Care Pack, výměnná
služba následující pracovní den, po
dobu 3 let
UG206E HP Care Pack , výměnná
služba (standardní doba opravy), po
dobu 3 let
UG289E HP Care Pack, oprava
v servisním středisku hardwarové
podpory, 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
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Tiskárna HP LaserJet
P1005, zaváděcí tisková
kazeta HP LaserJet
(průměrná výtěžnost kazety
je 700 standardních
stránek), příručka
Začínáme, dokumentace k
tiskárně a software na disku
CD-ROM, informační leták
o podpoře, napájecí kabel

