Rad tlačiarní HP LaserJet P2035

Poskytnite vyššiu produktivitu s tlačiarňou HP LaserJet P2035. Vytvárajte čiernobiele
dokumenty s profesionálnym vzhľadom pri vysokej rýchlosti až 30 str./min. v
jednoducho použiteľnom dizajne a to všetko za nízku cenu.

Skvelá voľba pre produktívnych jednotlivcov v neriadených malých a str. podnikoch a vo všetkých veľkých podnikoch,
ktorí potrebujú kompaktnú a spoľahlivú tlačiareň pre vytváranie vysokokvalitných dokumentov Office ľahko a za
prijateľnú cenu.
Tlačiareň HP LaserJet
P2035

Zvýšte produktivitu a ušetrite peniaze s touto hodnotnou čiernobielou tlačiarňou HP LaserJet.
Vychutnajte si rýchlosť tlače až do 30 str./min. Vďaka technológii okamžitého zapnutia vytlačíte rýchlo prvú stranu z
úsporného režimu. Jednoducho pripojte vašu tlačiareň k počítaču pomocou USB alebo paralelného portu. Tlačte množstvo
dokumentov takmer akejkoľvek dĺžky so vstupným zásobníkom na 250 listov viacúčelový zásobník na 50 listov podporuje
širokú škálu médií. Spracujte komplexné súbory rýchlejšie vďaka procesoru s rýchlosťou 266 MHz a pamäti až 16 MB.
Dosahujte pôsobivé výsledky v profesionálnej kvalite s touto praktickou kompaktnou tlačiarňou.
Tlačte dokumenty v profesionálnej kvalite s jasným textom a ostrými obrázkami vďaka HP FastRes 1200, ktorá poskytuje
efektívny výstup až 1200 dpi. Táto elegantná tlačiareň s kompaktným dizajnom, ktorá šetrí priestor sa pohodlne hodí do
malého priestoru na pracovnej ploche. Znížte prevádzkový hluk tlačiarne pomocou unikátneho tichého režimu1.
Spoľahlivá tlačová kazeta HP LaserJet typu All-in-One je navrhnutá tak, aby splnila vaše potreby používania,
optimalizovala kvalitu tlače a poskytla vynikajúcu hodnotu.
Mimoriadne jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba.
Interaktívna inteligencia zabudovaná do originálnej tlačovej kazety HP optimalizuje kvalitu tlače a umožňuje upozorniť
používateľa na nízky stav spotrebného materiálu, čím uľahčuje správu. Prístup k jednoducho inštalovateľnej tlačovej
kazete HP LaserJet cez jeden vstup robí z vkladania a výmeny jednoduchý a pohodlný úkon. Jednoduchá obsluha funkcií
tlačiarne s jednoduchým LED ovládacím panelom.

1 Keď je zvolený tichý režim, tlačiareň pracuje pri nižšej rýchlosti.

Technické špecifikácie

Objednávkové informácie

Technológia tlače

Laser

Rýchlosť tlače

Procesor

A4 čiernobiele: Až 30 str./min.
Výstup prvej strany čiernobiele: Len 8,0 s (z pohotovostného režimu)
Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.
266 MHz, Procesor vlastnej priority

Pamäť

16 MB, Nie je možné rozšíriť

Rozlíšenie pri tlači

Až 600 x 600 dpi (efektívny výstup 1 200 dpi s HP FastRes 1200)

Kvalita tlače

HP FastRes 1200, 600 dpi

Jazyky tlačiarne

Spracovanie na počítači, UPD (HP PCL5e)

Ekonomická tlač

Režim Economode šetrí toner

Písma

45 škálovateľných fontov TrueType

Pracovné využitie (mesačne, A4)

Až 25000 strán

Odporúčaný mesačný objem strán

500 až 2 500

Tlačové okraje

horný: 4 mm, ľavý: 4 mm, pravý: 4 mm, spodný: 4 mm

Manipulácia s médiami

Vstup
Zásobník 1

Typy médií
Rozhranie a konektivita

Kompatibilita operačných systémov

Minimálne systémové požiadavky

Softvér
Ovládací panel
Správa tlačiarne
Zdroj
Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť
Prevádzkové prostredie

Certifikácie produktu

Záruka

CE461A

Kapacita
listy: 50, obálky: 5, priehľadné
fólie: 75

CE505A

Hmotnosť
60 až 163 g/m² (priama dráha
papiera pre špeciálne médiá)

Veľkosť
A4, A5, A6, B5, obálky (C5,
B5, DL); 76 x 127 mm až 216 x
356 mm
Zásobník 2
listy: 250
60 až 120 g/m² (štandardný
A4, A5, A6, 105 x 148 až 216
výstupný priečinok)
x 356 mm
Výstup:
Hárky: Až 150. Obálky: Až 5. Fólie: Až 75; Výstupný zásobník na 150 listov
Duplexná tlač:
Ručná (podpora ovládača zaistená)
Papier (bankový, ľahký, ťažký, kancelársky, recyklovaný, drsný), obálky, nálepky, karty, priesvitné fólie, ťažké médiá
Vysokorýchlostný port USB 2.0 a paralelný port IEEE 1284, Voliteľné: Tlačový server HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, Bezdrôtový
tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g, Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11g, Balík pre rozšírenie
bezdrôtovej tlače HP, USB sieťový tlačový adaptér HP
Pripravené na Windows® 7. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft®
Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (iba ovládač), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (iba ovládač), NT
4,0 (ovládač PCL5 iba na webe); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (pozri http://www.hplip.net), UNIX
Voliteľné: Najnovšie ovládače a softvér sú k dispozícii na stránke podpory HP LaserJet na adrese:
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Pripravené na Windows® 7. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; pre všetky systémy: 350 MB voľného miesta na pevnom disku,
jednotka CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; minimálna pamäť RAM 128 MB (odporúča sa 256
MB); 150 MB voľného miesta na pevnom disku
Softvér pre HP tlačiarne na CD-ROM: program na inštalovanie / odinštalovanie, ovládače (na báze hostiteľa), zabudovaný web
server HP, simulátor ovládacieho panela, pomocník, dokumentácia
6 kontroliek (Jam/Zapchaté, Toner low/Málo toneru, Paper out/Žiaden papier, Attention/Pozor, Ready/Pripravený, Go/Štart), 2
tlačidlá (Go/Štart, Cancel/Zrušiť)
Zabudovaný webový server HP, ovládače tlačiarne
Požiadavky: Vstupné napätie 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Spotreba: najviac 550 W (aktívna/tlač), najviac
7 W (pohotovostný režim/režim spánku), najviac 0,4 W (vypnutá); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,949 kWh/týždeň
Bez balenia: 365 x 368 x 268 mm
Balené: 481 x 330 x 465 mm
Bez balenia: 10 kg
S balením: 12,4 kg
Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 17,5 až 25 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 %
relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: –20 až 60 °C.
Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6,8 B(A) (v
činnosti/tlač), nepočuteľné (pohotovostný režim). Akustický tlak: LpAm 54 dB(A) (v činnosti/tlač), nepočuteľné (pohotovostný režim)
Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodná), EN 60950-1+A11 (EÚ), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed
(USA/Kanada), GS License (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (Zariadenie triedy Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Smernica o
nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/ES s Označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby
individuálnych krajín
Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/cpc

CHP225

CHP310

J8021A

Tlačiareň HP LaserJet
P2035, predinštalovaná
úvodná tlačová kazeta HP
LaserJet s pokrytím až
1 000 strán (v súlade s
ISO/IEC 19752), Stručný
sprievodca, CD (návod na
použitie, softvér tlačiarne),
napájací kábel
Doplnky
Čierna tonerová kazeta HP
05A LaserJet
Priemerná výťažnosť kazety
je 2 300 bežných strán.
Deklarovaná hodnota
výťažnosti zodpovedá
norme ISO/IEC 19752.
Skutočné výťažnosti sa
môžu výrazne líšiť v
závislosti od tlačených
obrázkov a ďalších
faktorov.
Príslušenstvo médií
Viacúčelový papier HP –
500
listov/A4/210 x 297 mm
Papier pre tlačiarne HP
LaserJet – 500
listov/A4/210 x 297 mm
Konektivita
Bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

Servis a podpora
UK932E – hardvérová podpora spol.
HP počas 3 rokov na nasledujúci
pracovný deň na mieste pre tlačiarne
LaserJet P2035 alebo P2055
UK929E – služba výmeny hardvéru
spol. HP počas 3 rokov na nasledujúci
pracovný deň pre tlačiarne LaserJet
P2035 alebo P2055
UK924E – služba spol. HP vrátenia
hardvéru spoločnosti Depot počas 3
rokov pre tlačiarne LaserJet P2035
alebo P2055
UK936PE – pozáručná hardvérová
podpora spoločnosti HP počas 1 roka
na nasledujúci pracovný deň na
mieste pre tlačiarne LaserJet P2035
alebo P2055
UK935PE – pozáručná služba výmeny
hardvéru spoločnosti HP počas 1 roka
na nasledujúci pracovný deň pre
tlačiarne LaserJet P2035 alebo P2055
UK933PE – pozáručná služba
spoločnosti HP vrátenia hardvéru
spoločnosti Depot počas 1 roka pre
tlačiarne LaserJet P2035 alebo P2055
H4513E – servis HP Install
Inkjet/Personal LaserJet
H3110E – servis HP Network Install
Inkjet/Personal LaserJet. Služby sa
môžu líšiť v závislosti od
krajiny/regiónu. Ich dostupnosť vždy
skontrolujte pomocou nástroja Care
Pack Central na adrese
www.hp.com/go/cpc
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a
služieb nájdete na lokalite
http://www.hp.com

http://www.hp.com/sk
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