Εκτυπωτής HP LaserJet P1005

Με αυτόν τον αξιόπιστο LaserJet ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις του προϋπολογισμού
και του διαθέσιμου χώρου χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Παρέχει υψηλές
ταχύτητες εκτύπωσης έως 14 σελ/λεπτό. Εύκολος στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη
συντήρηση, εξοικονομεί πολύτιμο χώρο γραφείου χάρη στη συμπαγή σχεδίαση.

Ιδανικός για επαγγελματίες που υπολογίζουν το κόστος και χρειάζονται έναν συμπαγή εκτυπωτή laser για τη δημιουργία
όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για μια μικρή επιχείρηση, από φακέλους και ετικέτες έως φύλλα εργασίας,
αναφορές και τιμολόγια.
Εκτυπωτής HP LaserJet
P1005

Χωρίς συμβιβασμούς: απολαύστε ποιότητα και αξιοπιστία HP LaserJet σε απίστευτα χαμηλή τιμή.
Δημιουργήστε εξαιρετικά, επαγγελματικά έγγραφα με έντονο, καθαρό κείμενο και ευκρινείς εικόνες και πραγματική ποιότητα
εκτύπωσης 1.200 dpi (ανάλυση 600 x 600 dpi). Η έξυπνη λειτουργία που είναι ενσωματωμένη στο γνήσιο δοχείο γραφίτη
HP συνεργάζεται με τον εκτυπωτή για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της εκτύπωσης για σταθερά
αποτελέσματα σε κάθε εκτύπωση και απλοποιεί την παραγγελία αναλωσίμων1. Ο επεξεργαστής 133 MHz και τα 2 MB
μνήμης παρέχουν το επίπεδο απόδοσης και αξιοπιστίας που περιμένετε.
Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο στην επιφάνεια του γραφείου με αυτόν το λεπτό, συμπαγή εκτυπωτή laser που παρέχει
γρήγορα αποτελέσματα.
Το πρακτικό, μικρό του μέγεθος, η σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο και η εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία τον καθιστούν
ιδανικό για τοποθέτηση στην επιφάνεια του γραφείου. Έτοιμη όταν τη χρειάζεστε, η Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης της HP
εκτυπώνει την πρώτη σελίδα από τη λειτουργία PowerSave στο μισό χρόνο 2. Εξασφαλίζει ταχύτητες εκτύπωσης έως 14
σελ/λεπτό (A4), ιδανικές για τις ανάγκες του ανεξάρτητου επαγγελματία.
Απίστευτα εύκολος στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.
Βασιστείτε στη συνδεσιμότητα Hi-speed USB 2.0 για εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση των
δοχείων γραφίτη HP LaserJet είναι απλή και πρακτική. Ο εκτυπωτής HP LaserJet P1005 διατίθεται με τυπικό δίσκο εισόδου
150 φύλλων, εξασφαλίζοντας άφθονο όγκο για τις ανάγκες του μεμονωμένου χρήστη.

1 Οι δυνατότητες και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων ίσως διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το http://www.hp.com/learn/suresupply
2 Μελέτες της Quality Logic παρουσιάζουν την τυπική εργασία εκτύπωσης σε τρεις με πέντε σελίδες

Η Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία σύντηξης για ταχύτερη εκτύπωση πρώτης σελίδας, όταν ένας
εκτυπωτής εξέρχεται από τη λειτουργία PowerSave, ώστε να ολοκληρωθεί συντομότερα η εργασία εκτύπωσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Πληροφορίες παραγγελίας

Τεχνολογία εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

CB410A

Laser
A4 μαύρο: Έως 14 σελ/λεπτό
Εκτός της πρώτης σελίδας μαύρο: < 9 δευτ.
Προδιαγραφές ταχύτητας ανάλογα με τις τεχνικές δοκιμής του κάθε προτύπου
266 MHz, Tensilica®
Επεξεργαστής
2 MB
Μνήµη
Έως 600 x 600 dpi (1200 dpi πραγματική ανάλυση)
Ανάλυση εκτύπωσης
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Ποιότητα εκτύπωσης
Εκτύπωση μέσω host
Γλώσσες εκτυπωτή
Economode (εξοικονομεί μέχρι 50% γραφίτη σε ανάλυση 600 dpi), άμεση επιστροφή στη λειτουργία Powersave
Οικονομική εκτύπωση
έπειτα από κάθε εργασία εκτύπωσης χάρη στην Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης (εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια),
εκτύπωση N-up και μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως (εξοικονομεί χαρτί)
Καμία
Γραμματοσειρές
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) Έως 5000 σελίδες
άνω: 4 mm, αριστερά: 4 mm, δεξιά: 4 mm, κάτω: 4 mm
Περιθώρια εκτύπωσης
Είσοδος
Χωρητικότητα
Βάρος
Μέγεθος
Διαχείριση μέσων
Δίσκος 1
φύλλα: 150
60 έως 163 g/m²
A4, A5, B5, καρτ ποστάλ,
φάκελοι (B5, C5, DL), 147
x 211 έως 216 x 356 mm
Έξοδος:
Φύλλα: Έως 100. Φάκελοι: Έως 15. Διαφάνειες: Έως 100· Υποδοχή 100 φύλλων
Εκτύπωση διπλής Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)
όψεως:
Χαρτί (laser, απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβετ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, καρτ ποστάλ
Τύποι μέσων
Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0), Προαιρετική: Καμία
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit),
Συμβατότητα λειτουργικών
πιστοποίηση για Windows Vista®. Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 ή νεότερη έκδοση
συστημάτων
Προαιρετική: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 bit), λειτουργεί με Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8, Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4 ή
νεότερη έκδοση, Πλέον πρόσφατα προγράμματα οδήγησης: http://www.hp.com
Καμία
Συμβατότητα λειτουργικών
συστημάτων δικτύου
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Microsoft® Windows® 2000, XP Home ή XP Professional, επεξεργαστής 1 GHz, 512 MB RAM (Windows
Vista® Ready, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για τον ελάχιστο χώρο στον σκληρό δίσκο), 120 MB ελεύθερος
χώρος στο δίσκο, μονάδα CD-ROM, θύρα USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 ή νεότερη έκδοση,
Υπολογιστής Macintosh με επεξεργαστή PowerPC G3, G4, G5, ή επεξεργαστή Intel® Core, 128 MB RAM
(συνιστάται μνήμη 256 MB), 120 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο. Μονάδα CD-ROM. θύρα USB
Βάσει host
Λογισμικό
2 λυχνίες (Προσοχή, Ετοιμότητα)
Πίνακας ελέγχου
Κατάσταση & προειδοποιήσεις HP, Παρακολούθηση χρήσης HP
Διαχείριση εκτυπωτή
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 amp, 220 έως 240 Vac (+/Ισχύς
10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 amp,. Κατανάλωση: 315 watt μέγιστο (λειτουργία/εκτύπωση), 3 watt μέγιστο
(ετοιμότητα/αναμονή), 0,6 watt μέγιστο (απενεργοποίηση)
Εκτός συσκευασίας: 347 x 224 x 194 mm
Διαστάσεις (π x β x υ)
Συσκευασμένο: 400 x 250 x 300 mm
Εκτός συσκευασίας: 4,7 kg
Βάρος
Στη συσκευασία: 6,35 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32,5º C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 32,5º C. Υγρασία
Περιβάλλον λειτουργίας
λειτουργίας: Από 20% έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 80% σχετική
υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 40°C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 80% σχετική υγρασία.
Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου : LwAd 6,2 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), αθόρυβος (ετοιμότητα).
Ένταση ήχου: LpAm 49,5 dB(A) (λειτουργία/εκτύπωση), αθόρυβος (ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, καταχώρηση
Πιστοποιήσεις προϊόντος
κατά UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς), Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J &
Laser Notice#50 (26 Ιουλίου 2001) (Συσκευή Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής τάσης
2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας όπως απαιτούνται από την κάθε χώρα
Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους
Εγγύηση

Q6302A

CB435A

CHP110

Εξαρτήματα
Διακομιστής εκτύπωσης HP
2101nw Wireless G
Αναλώσιμα
Δοχείο μαύρου γραφίτη HP
LaserJet CB435A
1500 βασικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19752.
Αναλώσιμα μέσων
Χαρτί γραφείου HP
Office-500 φ./A4/210 x
297 mm

CHP210

Χαρτί εκτύπωσης HP-500
φ./A4/210 x 297 mm

CHP810

Ανακυκλωμένο χαρτί HP 80
g/m² 500 φ./A4/210 x
297 mm

Q6275A

Συνδεσιμότητα
Προσαρμογέας δικτυακής
εκτύπωσης HP USB

C6518A

Καλώδιο USB HP, 2 m

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UG086E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UG206E HP Care Pack, υπηρεσία
αντικατάστασης (τυπικός χρόνος
απόκρισης), 3 έτη
UG289E HP Care Pack, υπηρεσία
υποστήριξης εξοπλισμού με επιστροφή
στη βάση, 3 έτη. (UG289E: Μόνο για
Βαλτική, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία,
Ευρωπαϊκές Αναδυόμενες Αγορές,
Σλοβενία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Σλοβακία, Ουγγαρία.
UG086E/UG206E: υπόλοιπη
Ευρώπη)
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων,
εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com/gr
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Εκτυπωτής HP LaserJet
P1005, αρχικό δοχείο
γραφίτη HP LaserJet (μέση
απόδοση δοχείου 700
τυπικές σελίδες), οδηγός για
ξεκίνημα, τεκμηρίωση
εκτυπωτή και λογισμικό σε
CD-ROM, φυλλάδιο
υποστήριξης, καλώδιο
τροφοδοσίας

