Řada tiskáren HP LaserJet P2035

Zvyšte produktivitu s tiskárnou HP LaserJet P2035. Vytvářejte profesionální černobílé
dokumenty o rychlosti až 30 str./min ve snadno použitelném zařízení. Vše za
přijatelnou cenu.

Skvělá volba pro produktivní osoby v nespravovaných malých a středních podnicích a v podnicích jakékoli velikosti.
Spolehlivá tiskárna vytvářející vysoce kvalitní kancelářské dokumenty snadno a za přijatelnou cenu.

Tiskárna HP LaserJet
P2035

Zvyšte produktivitu a získejte za své peníze skvělou hodnotu s touto černobílou tiskárnou HP LaserJet.
Oceníte vysokou rychlost tisku až 30 str./min. Získejte rychlé vytištění první stránky bez čekání z úsporného režimu
pomocí technologie s okamžitým náběhem. Připojujte svou tiskárnu k počítači pomocí paralelního portu nebo portu USB.
Tiskněte celou řadu kancelářských dokumentů jakékoli délky se vstupním zásobníkem na 250 listů; víceúčelový zásobník
na 50 listů podporuje širokou škálu médií. Zpracovávejte komplexní soubory rychle s procesorem 266 MHz a pamětí
16 MB.
Dosahujte výjimečných výsledků v profesionální kvalitě s touto pohodlně kompaktní tiskárnou.
Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě s ostrým textem a obrázky pomocí technologie HP FastRes 1200, která
poskytuje efektivní kvalitu výstupu 1 200 dpi. Tato elegantní a prostorově nenáročná tiskárna s kompaktním designem se
bez problémů vejde na malou plochu stolu. Snižte provozní hluk s jedinečným Tichým režimem tiskárny1. Spolehlivá
kompletní tisková kazeta HP LaserJet je navržena tak, aby vyhověla vašim provozním potřebám, optimalizovala kvalitu
tisku a nabídla skvělou cenu.
Extrémně snadné nastavení, použití a údržba.
Interaktivní inteligentní funkce vestavěné do originální tiskové kazety HP vylepšují tiskovou kvalitu a poskytují upozornění
na nízký stav spotřebního materiálu, čímž se ulehčuje jeho správa. Jediná dvířka pro přístup ke snadno instalovatelné
tiskové kazetě HP LaserJet zaručují snadnou a pohodlnou instalaci i výměnu. Ovládejte funkce tiskárny snadno pomocí
jednoduchého ovládacího panelu LED.

1 Je-li vybrán Tichý režim, tiskárna pracuje pomaleji.

Technická specifikace

Informace pro objednávání

Tisková technologie

Laser

Rychlost tisku

Procesor

A4 černá: Až 30 str./min
První stránka černá: Již za 8,0 sekund (z režimu "připraveno")
Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
266 MHz, Vlastní procesor priority

Paměť

16 MB, Nelze rozšířit

Rozlišení tisku

Rozlišení až 600 x 600 dpi (1 200 dpi efektivního výstupu s nástrojem HP FastRes 1200)

Kvalita tisku

HP FastRes 1200, 600 dpi

Jazyky tiskárny

Tisk založený na hostiteli, UPD (HP PCL5e)

Úsporný tisk

Režim EconoMode šetří toner.

Řezy písma/fonty

45 písem TrueType s proměnlivou velikostí

Provozní zátěž (měsíční, A4)

Až 25 000 stran

Doporučený počet stran za měsíc

500 až 2500

Tisk okrajů

horní: 4 mm, levý: 4 mm, pravý: 4 mm, dolní: 4 mm

Manipulace s médii

Vstup
Zásobník 1

Typy médií
Rozhraní a připojení

Kompatibilita s operačními systémy

Minimální požadavky na systém

Software
Ovládací panel
Správa tiskárny
Napájení
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost
Provozní prostředí

Osvědčení produktu

Záruka

CE461A Tiskárna HP LaserJet P2035,
předinstalovaná zaváděcí
tisková kazeta HP LaserJet s
výtěžností až 1 000 stránek
(v souladu s normou
ISO/IEC 19752), instalační
příručka, disk CD
(uživatelská příručka,
software tiskárny), napájecí
kabel
CE505A

Kapacita
listy: 50, Obálky: 5,
transparentní fólie: 75

Hmotnost
Velikost
60 až 163 g/m² (přímá dráha
A4, A5, A6, B5, obálky (C5,
podávání papíru pro speciální
B5, DL); 76 x 127 až
média)
216 x 356 mm
Zásobník 2
listů: 250
60 až 120 g/m² (s použitím
A4, A5, A6, 105 x 148 až
standardního výstupního
216 x 356 mm
zásobníku)
Výstup:
Počet listů: Až 150. Obálky: Až 5. Fólie: Až 75; Výstupní zásobník na 150 listů
Duplexní tisk:
Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Papír (bankovní, tenký, silný, obyčejný, recyklovaný, s drsným povrchem), obálky, štítky, štítkové kartony, fólie, silná média
Vysokorychlostní port USB 2.0 a paralelní port standardu IEEE 1284, Volitelné: Tiskový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet,
bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2400 802.11g, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802.11g, sada pro
bezdrátový tisk HP, adaptér HP USB pro síťový tisk
Připraveno pro Windows® 7. Některé funkce nemusí být dostupné. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft®
Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (pouze ovladač), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (pouze
ovladače), NT 4.0 (pouze ovladač PCL5 na webu); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (viz http://www.hplip.net),
UNIX
Volitelné: Nejnovější verze ovladačů a softwaru jsou k dispozici na webové stránce podpory HP LaserJet Support na adrese
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Připraveno pro Windows® 7. Některé funkce nemusí být dostupné. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; všechny systémy: 350 MB volného místa na pevném disku, mechanika
CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Minimálně 128 MB RAM (doporučeno 256 MB); 150 MB místa
na pevném disku
tiskový software HP na disku CD: instalační a odinstalační program, ovladače (hostitelský tisk), vestavěný webový server HP,
simulátor ovládacího panelu, nápověda, dokumentace
6 indikátorů (Jam (Zablokování papíru), Toner low (Nízká hladina toneru), Paper out (Došel papír), Attention (Pozor), Ready
(Připraveno), Go (Start)), 2 tlačítka (Go (Start), Cancel (Zrušit))
Vestavěný webový server HP, tiskové ovladače
Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Spotřeba: Maximálně 550 W (aktivní/tisk),
maximálně 7 W (pohotovostní/klidový režim), maximálně 0,4 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 1 949 kWh/týden
Bez obalu: 365 × 368 × 268 mm
Včetně obalu: 481 × 330 × 465 mm
Bez obalu: 10 kg
Včetně balení: 12,4 kg
Provozní teplota: 15 až 32,5 °C. Doporučená provozní teplota: 17,5 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená
provozní vlhkost: 30 až 70% RH. Teplota skladování: -20 až 60 °C. Vlhkost skladování: 10 až 90 % RH. Hladina hluku dle ISO
9296: Akustický výkon : LwAd 6,8 B(A) (aktivní režim/tisk), neslyšitelná (pohotovostní režim). Akustický tlak: LpAm 54 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, UL/cUL Listed
(USA/Kanada), licence GS (Evropa), EN 60825-1+A1+A2 (zařízení Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Směrnice pro nízké napětí
2006/95/EC se znakem CE (Evropa); Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí
Limitovaná roční záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Doporučujeme
zkontrolovat na adrese www.hp.com/go/cpc

Spotřební materiál
Černá tonerová kazeta HP
05A LaserJet
Průměrná výtěžnost kazety
je 2300 standardních stran.
Uváděná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě
ISO/IEC 19752. Skutečná
výtěžnost se výrazně liší
v závislosti na tištěném
obsahu a dalších faktorech.

Příslušenství médií
CHP225 Víceúčelový papír HP – 500
listů / A4 / 210 x 297 mm
CHP310

J8021A

Papír HP pro laserové
tiskárny – 500 listů / A4 /
210 mm x 297 mm
Možnosti připojení
Tiskový server HP Jetdirect
ew2500 s bezdrátovým
rozhraním 802.11b/g

Servis a podpora
UK932E – 3 roky hardwarové
podpory HP následující pracovní den
v místě pro tiskárny LaserJet P2035
nebo P2055
UK929E – 3 roky hardwarové služby
HP výměny následující pracovní den v
místě pro tiskárny LaserJet P2035
nebo P2055
UK924E – Tříletá hardwarová služba
HP s vrácením do skladiště pro
tiskárny LaserJet P2035 nebo P2055
UK936PE – Roční hardwarová
pozáruční podpora HP s výměnou
následující pracovní den v místě pro
tiskárny LaserJet P2035 nebo P2055
UK935PE – Roční hardwarová
pozáruční služba HP s výměnou
následující pracovní den zákazníka
pro tiskárny LaserJet P2035 nebo
P2055
UK933PE – Roční pozáruční
hardwarová služba HP s vrácením do
skladiště pro tiskárny LaserJet P2035
nebo P2055
H4513E – Služba instalace HP pro
tiskárny Inkjet / LaserJet pro
jednotlivce
H3110E – Služba síťové instalace HP
pro tiskárny Inkjet / LaserJet pro
jednotlivce. Služby se mohou v
jednotlivých zemích lišit. Dostupnost
vždy zkontrolujte v nástroji Care Pack
Central na adrese
www.hp.com/go/cpc
Úplný seznam spotřebních materiálů,
příslušenství a služeb naleznete na
webu http://www.hp.com

http://www.hp.com/cz
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