Εκτυπωτής HP LaserJet P2035 series

Αυξήστε την παραγωγικότητα με τον εκτυπωτή HP LaserJet P2035. Δημιουργήστε
ασπρόμαυρα έγγραφα επαγγελματικής εμφάνισης σε γρήγορες ταχύτητες έως 30
σελ./λ. με εύχρηστη σχεδίαση και σε προσιτή τιμή.

Εξαιρετική επιλογή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μη διαχειριζόμενου περιβάλλοντος, αλλά και για επιχειρήσεις
οποιουδήποτε μεγέθους που θέλουν έναν αξιόπιστο εκτυπωτή για την παραγωγή εγγράφων υψηλής ποιότητας εύκολα και
οικονομικά.
Εκτυπωτής HP LaserJet
P2035

Βελτιώστε την παραγωγικότητα και αποκτήστε εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής με αυτόν τον ασπρόμαυρο HP LaserJet.
Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης έως 30 σελ/λεπτό. Γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας από τη λειτουργία χαμηλής
κατανάλωσης με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης. Πρακτική σύνδεση του εκτυπωτή σε υπολογιστή με τη θύρα USB ή
την παράλληλη θύρα. Εκτυπώστε μια σειρά εγγράφων γραφείου σχεδόν κάθε μεγέθους με έναν δίσκο εισόδου 250 φύλλων.
Ο δίσκος διαφορετικών μεγεθών 50 φύλλων υποστηρίζει ευρεία γκάμα μέσων εκτύπωσης. Επεξεργαστείτε περίπλοκα αρχεία
γρήγορα με επεξεργαστή 266 MHz και μνήμη 16 MB.
Εξασφαλίστε εντυπωσιακά αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας με αυτόν τον πρακτικό εκτυπωτή μικρών διαστάσεων.
Εκτυπώστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινές κείμενο και καθαρές εικόνες χάρη στην HP FastRes 1200, που
παρέχει πραγματική ποιότητα εξόδου 1200 dpi. Χάρη στην κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων που εξοικονομεί χώρο, ο
εκτυπωτής χωράει σε μια μικρή επιφάνεια του γραφείου σας. Μειώστε το θόρυβο λειτουργίας με τη μοναδική αθόρυβη
λειτουργία του εκτυπωτή1. Το αξιόπιστο δοχείο γραφίτη του HP LaserJet all-in-one έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις δικές
σας ανάγκες χρήσης, να βελτιστοποιεί την ποιότητα εκτύπωσης και να παρέχει εξαιρετική οικονομία.
Πολύ εύκολος στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.
Η διαδραστική έξυπνη λειτουργία που είναι ενσωματωμένη στα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP βελτιώνει την ποιότητα
εκτύπωσης και προειδοποιεί όταν τα αναλώσιμα χρειάζονται αντικατάσταση, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση. Χάρη στην
πρόσβαση από μία θύρα στο δοχείο γραφίτη HP LaserJet, η τοποθέτηση και η αντικατάσταση γίνονται με απλό και βολικό
τρόπο. Περιηγηθείτε εύκολα στις λειτουργίες του εκτυπωτή με τον απλό πίνακα ελέγχου LED.

1 Όταν έχει επιλεγεί αθόρυβη λειτουργία, ο εκτυπωτής λειτουργεί με μικρότερη ταχύτητα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Πληροφορίες παραγγελίας

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης

Επεξεργαστής

A4 μαύρο: Έως 30 σελ/λεπτό
Εκτός της πρώτης σελίδας μαύρο: Σε 8,0 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας)
Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και
την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
266 MHz, Επεξεργαστής προσαρμοσμένης προτεραιότητας

Μνήµη

16 MB, Χωρίς δυνατότητα επέκτασης

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 600 x 600 dpi (1200 dpi πραγματική ανάλυση με HP FastRes 1200)

Ποιότητα εκτύπωσης

HP FastRes 1200, 600 dpi

Γλώσσες εκτυπωτή

Βάσει host, UPD (HP PCL5e)

Οικονομική εκτύπωση

Economode για εξοικονόμηση γραφίτη

Γραμματοσειρές

45 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)

Έως 25.000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού

500 έως 2500

Περιθώρια εκτύπωσης

άνω: 4 mm, αριστερά: 4 mm, δεξιά: 4 mm, κάτω: 4 mm

Διαχείριση μέσων

Είσοδος
Δίσκος 1

Δίσκος 2

Τύποι μέσων

CE461A

Χωρητικότητα
φύλλα: 50, φάκελοι: 5,
διαφάνειες: 75

CE505A

Βάρος
60 έως 163 g/m² (ευθεία
δίοδος χαρτιού για ειδικά μέσα)

Μέγεθος
A4, A5, A6, B5, φάκελοι (C5,
B5, DL). 76 x 127 έως 216 x
356 mm
φύλλα: 250
60 έως 120 g/m² (με χρήση της
A4, A5, A6, 105 x 148 έως
βασικής υποδοχής εξόδου)
216 x 356 mm
Φύλλα: Έως 150. Φάκελοι: Έως 5. Διαφάνειες: Έως 75· Δίσκος συλλογής 150 φύλλων
Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)

Έξοδος:
Εκτύπωση διπλής
όψεως:
Χαρτί (bond, ελαφρύ, βαρύ, απλό, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, βαριά μέσα

Hi-Speed USB 2.0, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE 1284., Προαιρετική: Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast
Ethernet, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 802.11g, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect
ew2500 802.11g, κιτ αναβάθμισης ασύρματης εκτύπωσης HP, προσαρμογέας εκτύπωσης δικτύου HP USB
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων Δυνατότητα για Windows® 7. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Windows Vista®, Windows Vista® x64
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (μόνο πρόγραμμα οδήγησης), Server 2003, Server 2003
x64, 2000 (μόνο προγράμματα οδήγησης), NT 4.0 (πρόγραμμα οδήγησης PCL5 μόνο στο web) Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5,
v10.6, Linux (δείτε τη διεύθυνση http://www.hplip.net), UNIX
Προαιρετική: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και εκδόσεις λογισμικού διατίθενται στην τοποθεσία υποστήριξης HP LaserJet
στο Web, http://www.hp.com/support/ljp2030series
Δυνατότητα για Windows® 7. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft®
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: Μνήμη RAM 512 MB. Για όλα τα συστήματα: διαθέσιμος χώρος στο
δίσκο 350 MB, μονάδα CD-ROM, θύρα USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6. Ελάχιστη μνήμη RAM 128 MB
(συνιστάται 256 MB) διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 150 MB
Λογισμικό εκτυπωτή ΗΡ σε CD-ROM: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης, προγράμματα οδήγησης (μέσω host),
Λογισμικό
ενσωματωμένος διακομιστής web HP, προσομοιωτής πίνακα ελέγχου, βοήθεια, τεκμηρίωση
6 φωτεινές ενδείξεις (Εμπλοκή, Χαμηλή στάθμη γραφίτη, Εξάντληση χαρτιού, Προσοχή, Ετοιμότητα, Έναρξη), 2 κουμπιά (Έναρξη,
Πίνακας ελέγχου
Ακύρωση)
Ενσωματωμένος διακομιστής web HP, προγράμματα οδήγησης
Διαχείριση εκτυπωτή
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα

Ισχύς

Διαστάσεις (π x β x υ)
Περιβάλλον λειτουργίας

Πιστοποιήσεις προϊόντος

Εγγύηση

Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz).. Κατανάλωση: 550 watt μέγιστη (λειτουργία/εκτύπωση),
7 watt μέγιστη (ετοιμότητα/αναστολή), 0,4 watt μέγιστη (απενεργοποιημένος) Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 1,949
kWhr/εβδομάδα
Συσκευασμένο: 481 x 330 x 465 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 32,5º C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17,5 έως 25º C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως
80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 60º C.
Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου : LwAd 6,8 B(A)
(λειτουργία/εκτύπωση), αθόρυβος (ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAm 54 dB(A) (λειτουργία/εκτύπωση), αθόρυβος (σε ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed
(Η.Π.Α./Καναδάς), GS License (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (Συσκευή λέιζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία χαμηλής
τάσης 2006/95/EC με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας.
Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές
απαιτήσεις. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc
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Εκτυπωτής HP LaserJet
P2035, προεγκατεστημένο
αρχικό δοχείο γραφίτη HP
LaserJet με απόδοση έως
1000 σελίδες (σύμφωνα με
ISO/IEC 19752), οδηγός
έναρξης χρήσης, CD
(οδηγός χρήσης, λογισμικό
εκτυπωτή), καλώδιο
τροφοδοσίας
Αναλώσιμα
Δοχείο μαύρου γραφίτη HP
05A LaserJet
Μέση απόδοση δοχείου
2.300 τυπικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19752. Οι
πραγματικές αποδόσεις
διαφέρουν σημαντικά
ανάλογα με τις εικόνες που
εκτυπώνονται και άλλους
παράγοντες.
Αναλώσιμα μέσων
Χαρτί HP LaserJet-500
φ./A4/210 x 297 mm
Συνδεσιμότητα
Ασύρματος διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UK932E - Επιτόπια υποστήριξη HP 3
έτη, επόμενη εργάσιμη για LaserJet
P2035 ή P2055
UK929E - Υπηρεσία αντικατάστασης
HP την επόμενη εργάσιμη, 3 έτη, για
LaserJet P2035 ή P2055
UK924E - Υπηρεσία HP επιστροφής
στο κέντρο επισκευής, 3 έτη, για
LaserJet P2035 ή P2055
UK936PE - Επιτόπια υποστήριξη HP 1
έτος μετά την εγγύηση, επόμενη
εργάσιμη για LaserJet P2035 ή P2055
UK935PE - Υπηρεσία αντικατάστασης
HP 1 έτος μετά την εγγύηση, επόμενη
εργάσιμη για LaserJet P2035 ή P2055
UK933PE - Υπηρεσία HP επιστροφής
στο κέντρο επισκευής, 1 έτος μετά την
εγγύηση για LaserJet P2035 ή P2055
H4513E - Υπηρεσία HP εγκατάστασης
Inkjet/προσωπικού LaserJet
H3110E - Υπηρεσία HP εγκατάστασης
σε δίκτυο Inkjet/προσωπικού LaserJet.
Οι υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα. Ελέγξτε τη
διαθεσιμότητα χρησιμοποιώντας το
εργαλείο Care Pack Central στη
διεύθυνση www.hp.com/go/cpc
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων,
εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com

http://www.hp.com/gr
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