HP LaserJet P2035 serien

Øg produktiviteten med P2035 HP LaserJet-printeren. Fremstil professionelle
sort/hvide dokumenter med printhastigheder på helt op til 30 sider/min. i et
brugervenligt design og til en overkommelig pris.

Det perfekte valg til produktive brugere i små og mellemstore virksomheder, og i alle virksomheder, hvor der er brug for
en kompakt, pålidelig printer til nem, hurtig og billig fremstilling af kontordokumenter i høj kvalitet.

HP LaserJet P2035 printer

Øg produktiviteten med denne økonomiske sort/hvide HP LaserJet printer.
Høj printhastighed på helt op til 30 sider/min. Hurtig levering af første side fra tilstand med lavt strømforbrug med
Instant-on teknologi. Nem tilslutning til en computer via USB-porten eller parallelporten. Udskriv kontordokumenter i stort
set alle længder med papirbakken til 250 ark; 50-arks universalbakken understøtter en lang række medier. Komplekse filer
klares hurtigt med 266 MHz processor og 16 MB hukommelse.
En praktisk, kompakt printer, der giver flotte resultater i professional kvalitet.
Print dokumenter i professionel kvalitet med skarp tekst og skarpe billeder med HP Fastres 1200, som kan fremstille print i
op til 1200 dpi. Denne flotte pladsbesparende printer i et kompakt design fylder ikke meget på skrivebordet. Brug
printerens unikke Quiet tilstand 1 til at dæmpe lyden. Den driftsikre all-in-one HP LaserJet printpatron er fremstillet til at
opfylde dine behov, optimere printkvaliteten og fungere optimalt.
Utrolig let at installere, betjene og vedligeholde.
Den indbyggede interaktive intelligens i originale HP printpatroner optimerer printkvaliteten og sikrer en nem
administration af printerforbrugsvarer ved at give besked, når de er ved at være opbrugt. Udskiftning af patroner er nemt
og enkelt og foregår via ét enkelt dæksel til HP LaserJet printpatronen. Nem betjening med det enkle LED kontrolpanel.

1 Når der er valgt "Quiet" tilstand, arbejder printeren ved en lavere hastighed.

Tekniske specifikationer

Bestillingsoplysninger

Printteknologi

Laser

Printhastighed

Processor

A4 sort: Op til 30 sider/min.
Første side færdig sort: Kun 8,0 sekunder (fra "klar")
Den nøjagtige hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
266 MHz, Custom Priority processor

RAM

16 MB, Kan ikke udbygges

Udskriftsopløsning

Op til 600 x 600 dpi (1200 dpi effektivt output med HP Fastres 1200)

Printkvalitet

HP Fastres 1200, 600 dpi

Printersprog

Værtsbaseret, UPD (HP PCL5e)

Økonomisk print

Økonomistatus sparer toner

Skriftsnit/fonte

45 skalerbare TrueType-fonte

Kapacitet (pr. måned, A4)

Op til 25.000 sider

Anbefalet antal sider pr. måned

500 til 2500

Udskriftsmarginer

top: 4 mm, venstre: 4 mm, højre: 4 mm, bund: 4 mm

Mediehåndtering

Input
Bakke 1

Medietyper

CE461A

Kapacitet
Ark: 50. Kuverter: 5,
transparenter: 75

CE505A

Vægt
60 til 163 g/m² (lige papirgang
for specialmedier)

Størrelse
A4, A5, A6, B5, kuverter (C5,
B5, DL). 76 x 127 til 216 x 356
mm
Bakke 2
Ark: 250
60 til 120 g/m² (via
A4, A5, A6, 105 x 148 til 216
standardudbakken)
x 356 mm
Output:
Ark: Op til 150. Kuverter: Op til 5. Transparenter: Op til 75. 150-arks udbakke
Duplexudskrift:
Manuel (med driversupport)
Papir (bankpost, let, kraftigt, almindelig, genbrugs, groft), kuverter, labels, karton, transparenter, tykt papir.

Kontrolpanel

Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant parallel, Ekstraudstyr: HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver, HP Jetdirect ew2400
802.11g trådløs printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g trådløs printserver, HP trådløs print opgraderingskit, HP
USB-netværksprintadapter
Forberedt til Windows® 7. Nogle funktioner kan muligvis ikke benyttes. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft®
Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (kun driver), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (kunder driver), NT
4.0 (kun PCL5-driver på web); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (se http://www.hplip.net), UNIX
Ekstraudstyr: De nyeste drivere og den seneste software kan hentes på supportwebsitet til HP LaserJet:
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Forberedt til Windows® 7. Nogle funktioner kan muligvis ikke benyttes. Windows Vista® (x32/x64), Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; alle systemer: 350 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev,
USB-port, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6. Mindst 128 MB RAM (256 MB anbefales); 150 MB ledig plads på
harddisken
HP printersoftware på cd-rom: installations/afinstallationsprogram, drivere (værtsbaserede), HP Embedded Web Server,
kontrolpanelsimulator, hjælp, dokumentation.
6 indikatorer (Papirstop, Lav toner, Tør for papir, Eftersyn, Klar), 2 knapper (Start, Annuller).

Printerstyring

HP Embedded Webserver, printerdrivere

Strøm

Krav: Indgangsspænding 220-240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). Forbrug: Maks. 550 watt (aktiv/printer), maks. 7
(klar/dvale), maks. 0,4 watt (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 1,949 kilowatt-timer/uge
Udpakket: 365 x 368 x 268 mm
Emballeret: 481 x 330 x 465 mm
Udpakket: 10 kg
Med emballage: 12,4 kg
Driftstemperatur: 15 °C til 32,5 °C. Anbefalet driftstemperatur: 17,5 til 25º C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed.
Anbefalet luftfugtighed ved drift: 30% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 °C til 60 °C. Luftfugtighed ved
opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt : LwAd 6,8 B(A) (aktiv/printer), lydløs (klar). Lydtryk:
LpAm 54 dB(A) (aktiv/printer), lydløs (klar)
Sikkerhedscertificeringer: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-liste (US/Canada),
GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED-enhed) GB4943-2001, Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC med
CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande
1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. Læs mere på
www.hp.com/go/cpc

Interface og tilslutning

Kompatible operativsystemer

Mindste systemkrav

Software

Mål (b x d x h)
Vægt
Driftsmiljø

Produktcertificeringer

Garanti

CHP225
CHP310

J8021A

HP LaserJet P2035 printer,
installeret HP LaserJet Print
Cartridge med en kapacitet
på op til 1.000 sider (i
henhold til ISO/IEC
19752), startvejledning, cd
(brugervejledning,
printersoftware), netledning.
Forbrugsvarer
HP 05A sort
LaserJet-tonerpatron
Gennemsnitlig
patronkapacitet er 2.300
standardsider.
Gennemsnitlig sidekapacitet
i henhold til ISO/IEC 19752
Det faktiske sideantal kan
variere en del afhængig af
de printede billeder og
andre faktorer.
Medier
HP Multipurpose
Paper-A4/500 ark
HP LaserJet-papir, 500
ark/A4 (210 x 297 mm)
Tilslutning
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g Wireless Print
Server

Service & support
UK932E - HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet for LaserJet
P2035 eller P2055
UK929E - HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag med ombytning for
LaserJet P2035 eller P2055
UK924E - HP 3 års hardwaresupport
med returnering til lager for LaserJet
P2035 eller P2055
UK936PE - HP 1 års ekstra
hardwaresupport næste hverdag på
stedet for LaserJet P2035 eller P2055
UK935PE - HP 1 års ekstra
hardwaresupport næste hverdag med
ombytning for LaserJet P2035 eller
P2055
UK933PE - HP 1 års ekstra hardware
support med returnering til lager for
LaserJet P2035 eller P2055
H4513E - HP-installation af
Inkjet/personlig LaserJet
H3110E - HP-netværksinstallation af
Inkjet/personlig LaserJet.
Servicetilbudene varierer fra land til
land. Tjek altid tilgængeligheden i
Care Pack Central-værktøjet på
www.hp.com/go/cpc
Der findes en komplet liste over
forbrugsstoffer, tilbehør og
serviceydelser på http://www.hp.com

http://www.hp.com/dk
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