HP LaserJet P1005 nyomtató

Ez a megbízható LaserJet nyomtató a pénztárcájának és a rendelkezésre álló
helyének is megfelel anélkül, hogy a nyomtatás minősége csorbát szenvedne.
Élvezze a gyors, 14 oldal/perces nyomtatási sebességet. Egyszerű telepíteni,
használni és karbantartani, a keskeny, kompakt kivitelezés pedig értékes területet
takarít meg asztalán.
Ez a készülék ideális választás minden olyan költségtudatos üzleti felhasználó számára, akinek a szükséges
dokumentumai (borítékoktól és címkéktől táblázatokig, jelentésekig és számlákig) létrehozásához egy kompakt
lézernyomtatóra van szüksége.
HP LaserJet P1005
nyomtató

Nincsenek kompromisszumok: élvezze a HP LaserJet minőséget és megbízhatóságot hihetetlenül alacsony áron.
Hozzon létre egyedülálló, professzionális dokumentumokat erőteljes, éles szövegekkel és képekkel, 1200 dpi-nek
megfelelő kimeneti minőségben (600 x 600 dpi felbontás) . 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 133 MHz-es processzor és a 2
MB-os memória a várt teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja.
Ez a kompakt lézernyomtató értékes területet takarít meg asztalán, és gyors eredményeket produkál.
Praktikus, kis mérete és kivételesen halk működése miatt ideális minden asztalra. Önnel együtt készen áll – a HP azonnal
bekapcsoló technológiája feleannyi idő alatt biztosítja az első oldal gyors elkészülését energiatakarékos üzemmódból 2.
Akár 14 oldal/perces (A4) nyomtatási sebesség, mely tökéletesen megfelel egy önálló üzleti felhasználónak.
Hihetetlenül egyszerű az üzembe helyezése, a használata és a karbantartása.
A Hi-Speed USB 2.0 csatlakoztathatósággal egyszerű telepítésre és használatra számíthat. A HP LaserJet nyomtatókazetta
telepítése és cseréje egyaránt egyszerű és kényelmes. A HP LaserJet P1005 nyomtatóhoz 150 lapos papíradagoló jár
alapkiszerelésben, nagy terjedelmet biztosítva az egyéni felhasználók igényeinek kielégítésére.

1 A program jellemzői és elérhetősége országonként/térségenként változhatnak
További tájékoztatásért látogasson a http://www.hp.com/learn/suresupply weboldalra
2 A Quality Logic tanulmányai szerint az átlagos nyomtatási munka 3-5 oldalas

Az azonnal bekapcsoló technológia csúcstechnológiájú beégetőművet használ, mely lehetővé teszi, hogy amikor a nyomtató
energiatakarékos módból kapcsol be, gyorsabban nyomtassa ki az első oldalt, így a nyomtatási feladat is hamarabb befejeződik.

Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatási sebesség

Processzor
Memória
Nyomtatási felbontás
Nyomtatási minőség
Nyomtatónyelvek
Gazdaságos nyomtatás

Betűtípusok/betűkészletek
Kihasználtság (havi, A4)
Nyomtatási margók
Médiakezelés

Lézer
A4 fekete: Akár 14 oldal percenként
A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő fekete: < 9 mp
Sebesség specifikáció az ipari szabvány vizsgálati módszerei szerint
266 MHz, Tensilica®
2 MB
Maximum 600 x 600 dpi (1200 dpi effektív kimenet)
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Gazdagép alapú nyomtatás
Gazdaságos üzemmód (maximum 50%-os tonermegtakarítás 600 dpi mellett), az azonnal bekapcsoló
technológiának köszönhetően azonnal energiatakarékos üzemmódba kapcsol át minden egyes nyomtatási
feladat után (áramtakarékos), több kicsinyített oldal egy lapon és manuális kétoldalas nyomtatás - duplex
(papírtakarékos)
Egyik sem
Max. 5000 oldal
felső: 4 mm, bal: 4 mm, jobb: 4 mm, alsó: 4 mm
Bemenet
Kapacitás
Súly
Méret
1. tálca
lap: 150
60 – 163 g/m²
A4, A5, B5, levelezőlapok,
borítékok (B5, C5, DL), 147
x 211 – 216 x 356 mm
Kimenet:
Lap: Max. 100. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 100 lapos, nyomtatott
oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó
Kétoldalas
Kézi (illesztőprogram támogatja)
nyomtatás:
Papír (lézer, sima, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártyaköteg, írásvetítő fólia, levelezőlap
Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikációval), Opcionális: Egyik sem

Médiatípusok
Illesztőfelület és
csatlakoztathatóság
Kompatibilis operációs rendszerek Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bites);
Windows Vista® tanúsítvány; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 vagy újabb verzió
Opcionális: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 bites), Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 vagy újabb
rendszerrel használható, A legújabb illesztőprogramok letölthetők a http://www.hp.com címről.
Egyik sem
Kompatibilis hálózati operációs
rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények Microsoft® Windows® 2000, XP Home vagy XP Professional, 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM (Windows
Vista®-kompatibilis, a minimális merevlemezigényt a felhasználói kézikönyv tartalmazza, 120 MB szabad
lemezterület, CD-ROM-meghajtó, USB-port, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 vagy újabb verzió; Macintosh
számítógép PowerPC G3, G4, G5, vagy Intel® Core processzorral; 128 MB RAM (256 MB ajánlott); 120 MB
szabad lemezterület; CD-ROM-meghajtó; USB-port
Kiszolgálóalapú
Szoftver
2 jelzőlámpa(„Figyelem!", „Üzemkész")
Vezérlőpult
HP nyomtatóállapot és riasztások, HP kihasználtságfigyelés
Nyomtató kezelése
Követelmények: Bemeneti feszültség 110 – 127 V~ (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 A; 220–240 V, váltakozó
Áramellátás
áram (+/- 10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 A. Anyagszükséglet: max. 315 W (üzemben/nyomtatás közben), max.
3 W (készenlétben/alvó állapotban), max. 0,6 W (kikapcsolva)
Kicsomagolva: 347 x 224 x 194 mm
Méretek (sz x mé x ma)
Csomagolva: 400 x 250 x 300 mm
Kicsomagolva: 4,7 kg
Súly
Becsomagolva: 6,35 kg
Működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Működési páratartalom:
Működési környezet
20–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Tárolási
hőmérséklet: 0–40°C. Tárolási páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint:
Hangteljesítmény : LwAd 6,2 B(A) (üzemben, nyomtatás közben), nem hallható (készenlétben). Hangnyomás:
LpAm 49,5 dB(A) (üzemben/nyomtatás közben), nem hallható (készenlétben)
Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2,
Terméktanúsítványok
UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1. fej./J
alfej. J & Laser Notice#50 (2001. július 26.), (Első osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EC
kisfeszültségi irányelv CE jelöléssel (Európa). Egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Egyéves korlátozott garancia
Garancia
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Rendelési adatok
CB410A

Q6302A

CB435A

CHP110

HP LaserJet P1005
nyomtató, HP LaserJet
bevezető nyomtatókazetta
(az átlagos patron 700
szabványos oldalhoz elég),
üzembe helyezési útmutató,
a nyomtató dokumentációja
és szoftvere CD-ROM-on,
terméktámogatási adatlap,
tápkábel
Tartozékok
HP 2101nw vezeték nélküli
G nyomtatószerver
Kellékek
HP LaserJet CB435A fekete
nyomtatókazetta
1500 szabványos oldal.
Hivatalos nyomtatási
kapacitás az ISO/IEC
19752 szabvány szerint.
Hordozó-kellékanyagok
HP irodai papír - 500
lap/A4/210 x 297 mm

CHP210

HP nyomtatópapír - 500
lap/A4/210 x 297 mm

CHP810

HP újrahasznosított papír,
80 g/m²-es, 500 lap/A4/
210 x 297 mm

Q6275A

Csatlakoztatás
HP hálózati
USB-nyomtatóadapter

C6518A

HP USB-kábel (2 méter)

Szerviz és támogatás
UG086E HP Care Pack, következő
munkanapi cseregarancia, 3 év
UG206E HP Care Pack, cseregarancia
(szokásos idő alatt), 3 év
UG289E HP Care Pack, visszaszállítás
a lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év.
(UG289E: csak a balti országok,
Görögország, Lengyelország,
Törökország, EEM, Szlovénia,
Csehország, Szlovákia,
Magyarország. UG086E/UG206E:
Európa többi részén)
A tartozékok, kiegészítők és
szolgáltatások teljes listáját a
következő címen találhatja meg:
http://www.hp.com

