Tlačiareň HP LaserJet P1005

Táto spoľahlivá tlačiareň LaserJet splní vaše požiadavky na rozpočet aj priestor bez
vplyvu na kvalitu tlače. Vychutnajte si rýchlosť tlače až do 14 str./min. Jednoduchá
inštalácia, obsluha a údržba, elegantný a kompaktný dizajn šetrí cenný priestor na
pracovnom stole.

Ideálna pre podnikových používateľov, ktorým záleží na cene a ktorí chcú kompaktnú laserovú tlačiareň na vytváranie
všetkých dokumentov pre malý podnik od obálok a štítkov až po hárky, správy a faktúry.

Tlačiareň HP LaserJet
P1005

Bez kompromisov: vychutnajte si kvalitu a spoľahlivosť tlačiarne HP LaserJet za neuveriteľne nízku cenu.
Vytvárajte skvelé profesionálne dokumenty s výrazným zreteľným textom a ostrými obrázkami a efektívnou výstupnou
kvalitou 1 200 dpi (rozlíšenie 600 x 600 dpi). Inteligencia zabudovaná do originálnej tlačovej kazety HP spolupracuje s
tlačiarňou a poskytuje optimalizáciu kvality tlače a spoľahlivosti pre jednotné výsledky pri každej tlači a zjednodušuje
pohodlné doobjednávanie spotrebného materiálu1. 133 MHz procesor a 2 MB pamäť poskytujú očakávanú úroveň
výkonu a spoľahlivosti.
Šetrite cenné miesto na pracovnom stole pomocou tejto elegantnej, kompaktnej laserovej tlačiarne, ktorá prináša rýchle
výsledky.
Vďaka praktickým malým rozmerom, priestorovo úspornému dizajnu a výnimočne tichej prevádzke je ideálna na
pracovný stôl. Technológia HP Instant-on umožňuje vytlačenie prvej strany z úsporného režimu za polovičný čas2.
Poskytuje rýchlosti tlače až do 14 str./min. (A4) a je ako stvorená pre potreby samostatného podnikateľa.
Neuveriteľne jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba.
Spoľahnite sa na vysokorýchlostnú konektivitu USB 2.0 umožňujúcu jednoduchú inštaláciu a používanie. Inštalácia
a výmena tlačovej kazety HP LaserJet typu je jednoduchá a pohodlná. Tlačiareň HP LaserJet P1005 obsahuje štandardný
vstupný zásobník na 150 listov, ktorý poskytuje veľa miesta pre potreby jedného používateľa.

1 Funkcie a dostupnosť programu sa môžu v každej krajine líšiť
Podrobnejšie informácie nájdete na http://www.hp.com/learn/suresupply
2 Štúdie Quality Logic predstavujú typickú tlačovú úlohu veľkosti 3 – 5 strán

Technológia Instant-on používa najmodernejšiu natavovaciu jednotku na rýchlejšie vytlačenie prvej strany pri prechode tlačiarne z
úsporného režimu, takže výsledkom je skoršie dokončenie tlače.

Technické špecifikácie

Objednávkové informácie

Technológia tlače
Rýchlosť tlače

CB410A

Laser
A4 čiernobiele: Až 14 str./min.
Výstup prvej strany čiernobiele: < 9 s
Rýchlostná špecifikácia podľa štandardných priemyselných testovacích metód
266 MHz, Tensilica®
Procesor
2 MB
Pamäť
Do 600 x 600 dpi (1200 dpi efektívne)
Rozlíšenie pri tlači
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Kvalita tlače
Tlač na báze hostiteľa
Jazyky tlačiarne
Režim Economode (úspora tonera až 50 % pri rozlíšení 600 dpi), okamžitý návrat do úsporného režimu po
Ekonomická tlač
ukončení tlačovej úlohy vďaka technológii Instant-on (úspora elektriny), tlač viacerých strán na jeden list a
automatická obojstranná tlač – duplexná (úspora papiera)
Žiadne
Písma
Pracovné využitie (mesačne, A4) Až 5000 strán
horný: 4 mm, ľavý: 4 mm, pravý: 4 mm, spodný: 4 mm
Tlačové okraje
Vstup
Kapacita
Hmotnosť
Veľkosť
Manipulácia s médiami
Zásobník 1
listy: 150
60 – 163 g/m˛
A4, A5, B5, pohľadnice,
obálky (B5, C5, DL), 147 x
211 až 216 x 356 mm
Výstup:
Hárky: Až 100. Obálky: Až 15. Fólie: Až 100; Zásobník na 100 listov s ukladaním
papiera lícnou stranou dolu
Duplexná tlač:
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Papier (pre laserové tlačiarne, bežný, fotografický, hrubý, pergamen), obálky, štítky, karty, priehľadné fólie,
Typy médií
pohľadnice
Vysokorýchlostný USB port (kompatibilný so špecifikáciami USB 2.0), Voliteľné: Žiadne
Rozhranie a konektivita
Kompatibilita operačných systémov Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, server 2003 (32/64 bit);
certifikované pre Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 alebo vyššia verzia
Voliteľné: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 bit), funguje pod systémom Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X
v 10.4 alebo vyšší, Najnovšie ovládače k dispozícii na adrese http://www.hp.com
Žiadne
Kompatibilita sieťových
operačných systémov
Minimálne systémové požiadavky Microsoft® Windows® 2000, XP Home alebo XP Professional, procesor 1 GHz, RAM 512 MB (kompatibilné s
Windows Vista® Ready, pozri minimálne požiadavky na pevný disk v Sprievodcovi používateľa), 120 MB
voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD–ROM, port USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 alebo
novší; počítač Macintosh s procesorom PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core; pamäť RAM 128 MB
(odporúča sa 256 MB); 120 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM; Port USB
Na báze hostiteľa
Softvér
2 svetelné kontrolky (Pozor, Pripravená)
Ovládací panel
Stav tlačiarne a upozornenia HP, monitorovanie využitia HP
Správa tlačiarne
Požiadavky: Vstupné napätie 110 až 127 V str., (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 A; 220 až 240 V striedavý
Zdroj
prúd (+/- 10 %); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4,0 A. Spotreba: Max. 315 W (v činnosti/tlač), max. 3 W (pohotovostný
režim/režim spánku), max. 0,6 W (vypnutá)
Bez balenia: 347 x 224 x 194 mm
Rozmery (š x h x v)
Balené: 400 x 250 x 300 mm
Bez balenia: 4,7 kg
Hmotnosť
S balením: 6,35 kg
Prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 10 až 32,5 °C. Prevádzková vlhkosť:
Prevádzkové prostredie
od 20 do 80% relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti.
Skladovacia teplota: 0 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa
ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6.2 B(A) (v činnosti/tlač), nepočuteľná (pohotovostný režim). Akustický tlak:
LpAm 49,5 dB(A) (v činnosti/tlač), nepočuteľná (pohotovostný režim)
Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (medzinárodná), EN 60950-1+A11 (EÚ), IEC 60825-1+A1+A2, na
Certifikácie produktu
zozname UL/cUL (USA/Kanada), licencia GS (Európa), EN 60825-1+A1+A2 trieda 1, 21 CFR kap. 1/podkap.
J a vyhláška k laserovým tlačiarňam č. 50 (26. júl 2001) (laserové/LED zariadenie triedy 1) GB4943-2001,
smernica o nízkom napätí 2006/95/ES so značkou CE (Európa). Iné bezpečnostné potvrdenia podľa
požiadaviek jednotlivých krajín
Obmedzená záruka jeden rok
Záruka

Q6302A

CB435A

CHP110

Príslušenstvo
Tlačový server HP 2101nw
Wireless G
Doplnky
Čierna tlačová kazeta HP
LaserJet CB435A
1 500 štandardných strán.
Výťažnosť je stanovená
podľa normy ISO/IEC
19752.
Príslušenstvo médií
Kancelársky papier HP –
500 listov/A4/210 x 297
mm

CHP210

Papier do tlačiarne HP –
500 listov/A4/210 x 297
mm

CHP810

Recyklovaný papier HP 80
g/m² – 500 listov/A4/210
x 297 mm

Q6275A

Konektivita
Adaptér pre sieťovú tlač HP
USB

C6518A

HP USB kábel, 2 m

Servis a podpora
UG086E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG206E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba vybavenia), 3 roky
UG289E HP Care Pack, vrátenie do
skladu a hardvérová podpora, 3 roky.
(UG289E: len Baltické krajiny,
Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM,
Slovinsko, Česká republika,
Slovensko, Maďarsko.
UG086E/UG206E: zvyšok Európy)
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a
služieb nájdete na lokalite
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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