Seria de imprimante HP Color LaserJet CP2025

Realizaţi local mai multe imprimări color de afaceri şi materiale de marketing cu
imprimanta HP Color LaserJet seria CP2020. Simplu de utilizat, cu viteze de
până la 20 ppm A4 negru şi color şi o excepţională calitate a imprimării color
cu tonerul HP ColorSphere.
Recomandabilă firmelor mici şi mijlocii în care utilizatorii individuali cu un nivel ridicat de productivitate şi echipele mici
(de 1-8 utilizatori) au nevoie de o imprimantă color rapidă, fiabilă, pentru a realiza în funcţie de necesităţi materiale de
marketing şi vânzări cu aspect profesional şi documente obişnuite de birou.

Imprimantă HP Color
LaserJet CP2025

Imprimantă HP Color
LaserJet CP2025n

Imprimantă HP Color
LaserJet CP2025dn

Impresionaţi cu documente color de calitate profesională care vă promovează activitatea.
Promovaţi-vă activitatea prin documente cu aspect profesional, realizate local, cu formula îmbunătăţită a tonerului HP
ColorSphere şi hârtie HP originală. Designul confirmat al cartuşului HP all-in-one oferă rezultate consistente. Tonerul HP
ColorSphere face diferenţa. obţineţi o claritate superioară cu luciu puternic, o gamă largă de culori strălucitoare şi calitate
foto, cu aspect natural. HP ImageREt 3600 asigură o calitate excelentă a culorilor pe o varietate de media. Folosiţi mai
eficient biroul datorită designului inovator, ce ocupă spaţiu redus.
Atingeţi-vă obiectivele cu această imprimantă rapidă, puternică, simplu de utilizat şi întreţinut.
Obţineţi rapid rezultate, cu până la 20 ppm negru şi color. Reduceţi timpul de aşteptare: Tehnologia HP de pornire
instantanee permite imprimarea rapidă a primei pagini chiar din modul cu consum redus. Imprimaţi pagini alb-negru pe
imprimanta laser color la acelaşi preţ ca pe cea laser alb-negru1. Economisiţi timp şi bani verificând documentele cu
aplicaţia HP Print View înainte de a le imprima. Înlocuiţi cartuşele rapid şi simplu printr-o uşă cu acces rapid. Vizualizaţi
rapid starea imprimantei şi navigaţi în panoul de control intuitiv cu două linii, iluminat în fundal.
Realizaţi pe plan local tipărituri personalizate, atunci când este necesar, cu această imprimantă fiabilă LaserJet color.
Cu ajutorul instrumentelor de marketing HP gratuite puteţi crea singuri, cu uşurinţă, materiale de marketing de mare
impact, fără agenţie de creaţie sau atelier de copiere. Cu HP Print Cost Estimator estimaţi dinainte costurile pentru o
planificare mai bună a proiectului şi luarea unor decizii. Accesaţi caracteristicile şi rapoartele de stare ale imprimantei
printr-un singur driver de imprimare. Contaţi pe imprimare sigură în reţea datorită interfeţei Ethernet/Fast Ethernet
încorporate pentru partajare simplă. Economisiţi hârtie şi reduceţi costurile prin imprimare automată pe ambele feţe2.

1 În comparaţie cu imprimanta HP LJ seria P2050, utilizând HP CE505A

Se presupune că cel puţin 30% din totalul paginilor imprimate sunt color, iar lungimea medie a unei lucrări este de 3 pagini
Randamentul real şi costurile variază considerabil în funcţie de imagini, numărul de pagini color şi de alţi factori

2 Standard cu CP2025dn.

Informaţii pentru
comandă

Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare
Viteză de imprimare
Procesor
Memorie
Rezoluţie de imprimare
Calitate imprimare
Limbaje imprimantă
Fonturi
Volum de lucru (lunar, A4)
Volum de pagini lunar recomandat
Marginile imprimării
Manipulare suport

Tipuri suport
Interfaţă şi conectivitate
Capabilităţile reţelei
Compatibilitate sisteme de operare

Tehnologie de imprimare laser color in-line
Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de software şi de complexitatea documentului.
540 MHz, Motorola Coldfire® V5x
128 MB, Expandabilă la 384 MB prin adăugarea a 256 MB DDR2 în singurul slot disponibil.
Negru: Până la 600 x 600 dpi
Color: Până la 600 x 600 dpi
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript nivel 3
84 de fonturi True Type scalabile
Până la 40.000 pagini
750 - 2000
sus: 4,23 mm, stânga: 4,23 mm, dreapta: 4,23 mm, jos: 4,23 mm
Intrare
Capacitate
Greutate
Dimensiune
Tava 1
coli: 50, folii transparente: 50,
60 - 176 g/m² (până la 220 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
plicuri: 10
pentru hârtie foto HP Color Laser 16K, plicuri (ISO DL, ISO C5, ISO
lucioasă)
B5), cărţi poştale (Standard #10,
JIS Single, JIS Double), 76 x 127 216 x 356 mm
Tava 2
coli: 250, plicuri: 10
60 - 163 g/m² (până la 176 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
pentru cărţi poştale, până la 220 16K, plicuri (ISO DL, ISO C5, ISO
g/m² pentru hârtie foto HP Color B5), cărţi poştale (JIS Single, JIS
Laser lucioasă)
Double), 100 x 148 - 216 x 356
mm
Tava 3
coli: 250, plicuri: 10
60 - 163 g/m² (până la 176 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
pentru cărţi poştale, până la 220 16K, plicuri (ISO DL, ISO C5, ISO
g/m² pentru hârtie foto HP Color B5), cărţi poştale (JIS Single, JIS
Laser lucioasă)
Double), 100 x 148 - 216 x 356
mm
Imprimare duplex:
CP2025:Manual (este asigurat
A4
suport pentru driver);
CP2025n:Manual (este asigurat
suport pentru driver);
CP2025dn:Automat (standard)
Ieşire:
Coli: Până la 150. Plicuri: Maximum 20. Suport transparent: Maximum 50
Hârtie (bond, de broşuri, color, lucioasă, cu antet, foto, obişnuită, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, de maculator), folii
transparente, etichete, plicuri
CP2025:Port USB de mare viteză; CP2025n:Port USB 2.0 de mare viteză; Fast Ethernet 10/100Base-TX încorporat;
CP2025dn:Port USB 2.0 de mare viteză; Fast Ethernet 10/100Base-TX încorporat
Prin conexiunea de reţea internă pe placă
Microsoft Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows XP Media Center,
Windows XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau mai nou
Opţional: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series

CB493A

CB494A

CB495A

Imprimantă HP Color
LaserJet CP2025, cablu de
alimentare, CD (ghid de
utilizare, software pentru
imprimantă), ghid de
iniţiere, extensie tavă de
ieşire, 4 cartuşe de
imprimare iniţiale HP Color
LaserJet (cyan, magenta,
galben, negru) cu toner HP
ColorSphere, cu capacitatea
de imprimare de până la
1200 de pagini (în
conformitate cu ISO/IEC
19798)
Imprimantă HP Color
LaserJet CP2025n, cablu de
alimentare, CD (ghid de
utilizare, software
imprimantă), ghid de
pornire, extensie pentru tava
de ieşire, 4 cartuşe de
imprimare HP Color LaserJet
Introductory (cyan,
magenta, galben, negru) cu
toner HP ColorSphere, care
pot să imprime până la
1,200 pagini (conform
ISO/IEC 19798)
Imprimantă HP Color
LaserJet CP2025dn, cablu
de alimentare, CD (ghid de
utilizare, software pentru
imprimantă), ghid de
instalare, extensie tavă de
ieşire, 4 cartuşe de
imprimare iniţiale HP Color
LaserJet (cyan, magenta,
galben, negru) cu toner HP
ColorSphere, cu capacitatea
de imprimare de până la
1200 de pagini (în
conformitate cu ISO/IEC
19798)

Service & asistenţă
UL388E - service HP pentru hardware,
3 ani, următoarea zi lucrătoare, la
sediu, pentru LaserJet CP2025 Color
UL382E - service HP pentru hardware,
3 ani, cu returnare la depozit, pentru
LaserJet CP2025 Color
UL392PE - service HP 1 an
post-garanţie, următoarea zi
lucrătoare, la sediu, pentru LaserJet
CP2025 Color
UL389PE - service HP 1 an
post-garanţie, cu returnare la depozit,
pentru LaserJet CP2025 Color
H4513E - serviciu HP Install pentru
imprimante Inkjet/LaserJet personale
H3110E - serviciu HP Network Install
pentru imprimante Inkjet/LaserJet
personale. Serviciile pot varia în funcţie
de ţară/regiune, deci verificaţi
întotdeauna disponibilitatea acestora
în instrumentul Care Pack Central de la
www.hp.com/go/cpc

Specificaţii tehnice
Compatibilitate sisteme de operare reţea Microsoft Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP pe 64 de biţi, Windows Server
2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.28, v10.3, v10.4, v10.5; Linux RED HAT/SUSE 6 sau versiuni ulterioare; Novell®
NetWare 3.2 sau superior (numai NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (notă: nu sunt acceptate toate
protocoalele şi configuraţiile de sisteme de operare. Pentru detalii, consultaţi http://www.hp.com/support/net_printing), Opţional:
Microsoft Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Windows Server 2003 (pe 32/64 de biţi)
Cerinţe minime de sistem
Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® Server 2003: orice procesor Pentium® II sau superior, 64 MB de RAM, 250
MB spaţiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 şi culori pe 16 biţi, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare
completă), unitate CD-ROM, port USB; (numai driver de imprimare). Microsoft® Windows® XP Home pe 32 de biţi, Microsoft®
Windows® XP Professional pe 32 de biţi: orice procesor Pentium® II (se recomandă Pentium® III sau superior), 128 MB de RAM,
250 MB spaţiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 şi culori pe 16 biţi, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară, unitate
CD-ROM, port USB; (instalare completă). Microsoft® Windows® XP pe 64 de biţi: orice procesor Pentium® II (se recomandă
Pentium® III sau superior), 128 MB de RAM, 250 MB spaţiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 şi culori pe 16 biţi, Internet
Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (numai driver de imprimare). Windows
Vista® Home pe 32 de biţi, Windows Vista® Professional pe 32 de biţi: procesor la 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB spaţiu pe
hard disc, display SVGA 800 x 600 şi culori pe 16 biţi, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate
CD-ROM, port USB; (complet instalat). Windows Vista® pe 64 de biţi: procesor la 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB spaţiu pe
hard disc, display SVGA 800 x 600 şi culori pe 16 biţi, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate
CD-ROM, port USB; (instalare completă)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau mai nou; Procesor PowerPC G3, G4, G5 sau
Intel® Core; 150 MB spaţiu disponibil pe hard disc; unitate CD-ROM; Port USB
Software
Driver de imprimantă (HP PCL 6), utilitar de configurare Toolbox, avertismente SNP, DTSS, video educaţional şi software de
instalare pe CD-ROM.
Panou de control
Lumină de fundal, afişaj cu 2 linii x 16 caractere pe panoul frontal, 5 butoane (Anulare lucrare, Săgeată stânga, Săgeată dreapta,
Selectare, Înapoi); 2 LED-uri (Atenţie, Pregătit)
Gestionarea imprimantei
Toolbox (instalare recomandată) sau SNP (instalare express)
Upgradabilitate
Memorie upgradabilă la 384 MB, tavă opţională de 250 coli, poate fi adăugată o tavă suplimentară
Alimentare curent
Cerinţe: Tensiune de intrare, în funcţie de opţiunea pentru produs, de 115 – 127 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A sau de
220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Consum: Maximum 445 W (activ), maximum 18 W (pregătit), maximum 6,7
W (inactiv), maximum 0,48 W (oprit)
Dimensiuni (L x A x î)
Despachetat: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm
Împachetat: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
Greutate
Despachetat: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg
Împachetat: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
Mediu de funcţionare
Temperatură de funcţionare: 15 la 30° C. Temperatură de funcţionare recomandată: 15 la 27° C. Umiditate de funcţionare: 10 80% RH. Umiditate de funcţionare recomandată: 20 - 70% RH. Temperatură de stocare: -20 la 40°C. Umiditate stocare: 10 - 95%
RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,6 B(A) (imprimare la 20 ppm), 3,1 B (A) (pregătită). Presiune sunet:
LpAm53 dB(A) (mod activ), imperceptibil (mod 'ready')
Certificările produsului
Certificări de siguranţă: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, listare UL/cUL
(SUA/Canada), licenţă GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, directiva pentru joasă
tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranţa în conformitate cu cerinţele individuale ale ţărilor
Certificări EMC: CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024:
1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (SUA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC directiva
2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerinţele individuale ale ţărilor
Garanţie
Un an garanţie limitată. Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele
legislaţiei locale. Vizitaţi www.hp.com/go/cpc

Informaţii pentru
comandă
Accesorii
CB500A

Tavă de alimentare 250 coli
pentru HP Color LaserJet

CB423A

DIMM HP de 256 MB
DDR2 cu 144 pini

Consumabile pentru imprimante
laser
CC530A

Cartuş de imprimare HP
Color LaserJet CC530A
negru
Productivitatea medie a
cartuşului negru este de
3500 pagini standard.
Valoare declarată a
productivităţii în
conformitate cu ISO/IEC
19798.*

CC531A

Cartuş de imprimare HP
Color LaserJet CC531A
cyan
Productivitatea medie a
cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este
de 2800 pagini standard.
Valoare declarată a
productivităţii în
conformitate cu ISO/IEC
19798.*

CC532A

Cartuş de imprimare HP
Color LaserJet CC532A
galben
Productivitatea medie a
cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este
de 2800 pagini standard.
Valoare declarată a
productivităţii în
conformitate cu ISO/IEC
19798.*

CC533A

Cartuş de imprimare HP
Color LaserJet CC533A
magenta
Productivitatea medie a
cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este
de 2800 pagini standard.
Valoare declarată a
productivităţii în
conformitate cu ISO/IEC
19798.*

* Capacitatea de imprimare reală
variază substanţial în funcţie de
imaginile imprimate şi de alţi factori.
Pentru a obţine o listă completă de
consumabile şi accesorii, vă rugăm
vizitaţihttp://www.hp.com

http://www.hp.com/ro
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