HP LaserJet P2035 printerserie

De HP LaserJet P2035 printerserie verhoogt de productiviteit. U produceert
professionele zwart-wit documenten met snelheden tot 30 ppm en beschikt over een
gebruiksvriendelijk apparaat voor een gunstige prijs.

De ideale keus voor productieve individuele gebruikers in unmanaged MKB-omgevingen, grote en kleine bedrijven die
een compacte, betrouwbare printer zoeken om gemakkelijk en voordelig hoogwaardige kantoordocumenten te
produceren.
HP LaserJet P2035 printer

Deze monochrome HP LaserJet verhoogt de productiviteit en heeft een gunstige prijs-prestatieverhouding.
Hoge printsnelheden tot 30 ppm. De eerste pagina is snel gereed vanuit powersave-modus dankzij Instant-on technologie.
De printer is gemakkelijk aan te sluiten op een computer via de USB of parallelle poort. Met een invoerlade voor 250 vel
kunt u kantoordocumenten van vrijwel iedere lengte printen; de multi-purpose lade voor 50 vel ondersteunt tal van media.
Complexe bestanden snel verwerken met een 266-MHz processor en 16 MB geheugen.
Indrukwekkende resultaten van professionele kwaliteit met een handige, compacte printer.
HP FastRes 1200, dat een effectieve uitvoerkwaliteit van 1200 dpi genereert, produceert professionele documenten met
scherpe tekst en afbeeldingen. Deze elegante, compacte, ruimtebesparende printer neemt slechts weinig plaats in op het
bureau. De unieke Stille modus van de printer produceert slechts weinig geluid1. De betrouwbare all-in-one HP LaserJet
printcartridge voorziet in uw behoeften, optimaliseert de printkwaliteit en werkt voordelig.
Heel eenvoudig te installeren, te gebruiken, te onderhouden.
De interactieve intelligentie in de originele HP printcartridge optimaliseert de printkwaliteit en waarschuwt als de supplies
bijna op zijn, om het suppliesbeheer eenvoudig te maken. Via één klep toegang tot de HP LaserJet printcartridge die
gemakkelijk te installeren én te vervangen is. Eenvoudig LED-bedieningspaneel om gemakkelijk door printerfuncties te
navigeren.

1 Als de Stille printmodus is geselecteerd, werkt de printer langzamer.

Technische specificaties

Bestelinformatie

Printtechnologie

Laser

Printsnelheid

Processor

A4 zwart: 30 ppm
Eerste pagina gereed zwart: Vanaf 8 seconden (vanuit standby)
De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het
document.
266 MHz, Priority-processor op maat

Geheugen

16 MB, Niet uit te breiden

Printresolutie

600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi printkwaliteit met HP FastRes 1200)

Printkwaliteit

HP FastRes 1200, 600 dpi

Printertalen

Host-gebaseerd, UPD (HP PCL5e)

Economisch printen

EconoMode bespaart toner

Fonts

45 scalable TrueType fonts

Printvolume (per maand, A4)

25.000 pagina's

CE461A

CE505A

Aanbevolen aantal pagina's per maand 500 tot 2500
boven: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, onder: 4 mm
Printmarges

Bedieningspaneel

Formaat
A4, A5, A6, B5, enveloppen
(C5, B5, DL); 76 x 127 tot 216
x 356 mm
Lade 2
vellen: 250
60 tot 120 gr/m² (via de
A4, A5, A6, 105 x 148 tot 216
standaard uitvoerbak)
x 356 mm
Uitvoer:
Vellen: Maximaal 150. Enveloppen: Tot 5. Transparanten: Maximaal 75; Uitvoerbak voor 150 vel
Dubbelzijdig printen: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Papier (bankpost, licht, zwaar, gewoon papier, kringlooppapier, ruw papier), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, zware
media
Hi-speed USB 2.0, IEEE 1284-compatibele parallelle poort, Optioneel: HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver, HP Jetdirect
ew2400 802.11g Wireless printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless printserver, HP upgradekit voor draadloos
printergebruik, HP USB netwerkprintadapter
Klaar voor Windows® 7. Mogelijk is niet alle functionaliteit beschikbaar. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft®
Windows® XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 (alleen driver), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (alleen
drivers), NT 4.0 (PCL5 driver alleen via het web); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (zie http://www.hplip.net),
UNIX
Optioneel: De nieuwste drivers en software-updates zijn beschikbaar op de HP LaserJet support website:
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Klaar voor Windows® 7. Mogelijk is niet alle functionaliteit beschikbaar. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP
Home Edition, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; voor alle systemen: 350 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive,
USB-poort, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Minimaal 128 MB RAM (256 MB aanbevolen); 150 MB vrije schijfruimte
HP printersoftware op cd-rom: installer/uninstaller, drivers (host-gebaseerd), HP Embedded Web Server, bedieningspaneelsimulator,
help, documentatie
6 lampjes (Papierstoring, Toner op, Papier op, Attentie, Gereed, Start), 2 knoppen (Start, Annuleren)

Printerbeheer

HP Embedded Web Server, printerdrivers

Voeding

Vereisten: Ingangsspanning 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz). Verbruik: Max 550 Watt (tijdens printen), max 7 Watt
(standby/slaapstand), max 0,4 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 1,949 kW-uur per week
Zonder verpakking: 365 x 368 x 268 mm
Met verpakking: 481 x 330 x 465 mm
Zonder verpakking: 10 kg
Met verpakking: 12,4 kg
Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17,5 tot 25 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:
10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag:
-20 tot 60 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296:
Geluidskracht : LwAd 6,8 B(A) (tijdens printen), onhoorbaar (standby). Geluidsdruk: LpAm 54 dB(A) (tijdens printen), onhoorbaar
(standby)
Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-geregistreerd
(V.S./Canada), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1 laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low-voltage richtlijn
2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen
Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op:
www.hp.com/go/cpc

Mediaverwerking

Mediatypen
Interface en aansluitopties

Compatibele besturingssystemen

Minimum systeemeisen

Software

Afmetingen (b x d x h)
Gewicht
Omgevingscondities

Productcertificering

Garantie

Invoer
Lade 1

Capaciteit
vellen: 50, enveloppen: 5,
transparanten: 75

Gewicht
60 tot 163 gr/m² (vlak
papierpad voor speciale media)

CHP225

HP LaserJet P2035 printer,
voorgeïnstalleerde HP
LaserJet
introductieprintcartridge met
een opbrengst tot 1000
pagina's (volgens ISO/IEC
19752), installatiegids, cd
(gebruikershandleiding,
printersoftware), netsnoer
Supplies
HP 05A zwarte LaserJet
tonercartridge
Gemiddelde
cartridgeopbrengst 2300
standaardpagina's.
Gespecificeerde opbrengst
volgens ISO/IEC 19752. De
werkelijke opbrengst
varieert sterk, afhankelijk
van de geprinte foto's en
andere factoren.
Media supplies
HP multi-purpose papier,
500 vel, A4/210 x 297
mm

CHP310 HP LaserJet papier, 500 vel,
A4/210 x 297 mm
J8021A

Interfacemogelijkheden
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g draadloze
printserver

Service en support
UK932E - HP 3 jaar onsite
hardwaresupport op de volgende
werkdag voor LaserJet P2035 of
P2055
UK929E - HP 3 jaar exchange
hardwareservice op de volgende
werkdag voor LaserJet P2035 of
P2055
UK924E - HP 3 jaar retour aan depot
hardwareservice voor LaserJet P2035
of P2055
UK936PE - HP 1 jaar post-warranty
onsite hardwaresupport op de
volgende werkdag voor LaserJet
P2035 of P2055
UK935PE - HP 1 jaar post-warranty
exchange hardwareservice op de
volgende werkdag voor LaserJet
P2035 of P2055
UK933PE - HP 1 jaar post-warranty
retour aan depot hardwareservice
voor LaserJet P2035 of P2055
H4513E - HP installatieservice voor
inkjet/personal LaserJet
H3110E - HP netwerkinstallatieservice
voor inkjet/personal LaserJet. Services
variëren per land, controleer de
beschikbaarheid in de Care Pack
Central tool op: www.hp.com/go/cpc
Een compleet overzicht van supplies,
accessoires en services is beschikbaar
op: http://www.hp.com

http://www.hp.com/nl
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