HP LaserJet P2035 skrivarserie

Öka produktiviteten med HP LaserJet P2035 skrivare. Producera svartvita dokument
med professionellt utseende vid snabba utskriftshastigheter på upp till 30 sid/min
med en lättanvänd design – allt till ett fördelaktigt pris.

Ett suveränt val för produktiva individer på oadministrerade SMB:er och på företag av alla storlekar som behöver en
kompakt, tillförlitlig skrivare för att framställa kontorsdokument av hög kvalitet på enkelt sätt till överkomligt pris.

HP LaserJet P2035
skrivare

Du får förbättrad produktivitet och hög valuta för pengarna med denna svartvita HP LaserJet.
Dra nytta av hög utskriftshastighet på upp till 30 sidor/minut. Du får snabb utskrift av första sidan från lågenergiläge tack
vare direktuppvärmningsteknik. Anslut skrivaren bekvämt till en dator via USB- eller parallellporten. Skriv ut olika typer av
kontorsdokument, i princip hur långa som helst, med en 250-arks pappersmagasin; kombimagasinet för 50 ark stöder
många olika typer av medier. Bearbeta komplexa filer snabbt med en 266 MHz-processor och 16 MB minne.
Uppnå imponerande resultat av professionell kvalitet med denna praktiska och kompakta skrivare.
Skriv ut dokument av professionell kvalitet med tydlig text och skarpa bilder tack vare HP FastRes 1200 som ger en effektiv
utskriftskvalitet på upp till 1200 dpi. Denna smidiga utrymmessnåla skrivare har en kompakt design som garanterar att
den får plats på en liten yta som t.ex. skrivbordet. Minska ljudet vid drift med skrivarens unika tysta läge 1. Den pålitliga
all-in-one HP LaserJet-tonerkassetten är utformad för att tillgodose dina dagliga behov, optimera utskriftskvaliteten och ge
ett exceptionellt värde.
Extremt enkel att installera, använda och underhålla.
Inbyggd interaktiv intelligens i HPs originaltonerkassett optimerar utskriftskvaliteten och varnar när tonern håller på att ta
slut, vilket förenklar hanteringen. Åtkomst via en lucka till den lättinstallerade HP LaserJet-tonerkassetten ger enkel och
bekväm installation och byte. Det är lätt att ställa in skrivarens funktioner tack vare den enkla LED-kontrollpanelen.

1 När tyst läge är valt arbetar skrivaren med lägre hastighet.

Tekniska specifikationer

Beställningsinformation

Utskriftsteknik

Laser

Utskriftshastighet

Processor

A4 svart: Upp till 30 sid/min
Första sidan utskriven svart: Så snabbt som 8,0 sek (från "starklar")
Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
266 MHz, Processor med anpassad prioritet

Minne

16 MB, Ej utbyggbart

Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi (1 200 dpi effektivt i resultatet med HP FastRes 1200)

Utskriftskvalitet

HP FastRes 1200, 600 dpi

Skrivarspråk

Värdbaserad, UPD (HP PCL5e)

Ekonomiutskrift

Ekonomiläge sparar toner

Teckensnitt/fonter

45 skalbara TrueType-teckensnitt

Utskriftskapacitet (per månad, A4)

Upp t 25000 sidor

Rekommenderad sidvolym per månad

500 till 2500

Utskriftsmarginaler

högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm

Mediekapacitet

Inmatning
Magasin 1

Medietyper

CE461A

Kapacitet
ark: 50, kuvert: 5, ark med
OH-film: 75
ark: 250

Vikt
Format
60 till 163 g/m² (rak
A4, A5, A6, B5, kuvert (C5, B5,
pappersbana för specialmedier)
DL); 76 x 127 till 216 x 356 mm
Magasin 2
60 till 120 g/m²
A4, A5, A6, 105 x 148 to 216
(standardutmatningsfack)
x 356 mm
Utmatning:
Ark: Upp till 150. Kuvert: Upp till 5. OH-film: Upp till 75; 150-arks utmatningsfack
Duplexutskrift:
Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Papper (bond, lätt, tungt, vanligt, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, kort, OH-film, tungt material

Kontrollpanel

Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-anpassad parallell, Tillval: HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver, HP Jetdirect ew2400
802.11g trådlös printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g trådlös printserver, HP uppgraderingsats för trådlös utskrift, HP USB
nätverksskrivaradapter
Windows® 7-förberedd. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft®
Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (endast drivrutin), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (endast
drivrutiner), NT 4.0 (PCL5-drivrutin endast på webben); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (se http://www.hplip.net),
UNIX
Tillval: De senaste drivrutinerna och programmen finns på HPs LaserJet-webbplats för support,
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Windows® 7-förberedd. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; för alla system: 350 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet,
USB-port, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Minst 128 MB RAM (256 MB rekommenderas); 150 MB ledigt
hårddiskutrymme
HP-skrivarprogramvara på CD-ROM: installerare/avinstallerare, drivrutiner (värdbaserade), HP Embedded Web Server,
kontrollpanelssimulator, hjälp, dokumentation
6 lampor (papperstrassel, låg tonernivå, slut på papper, varning, klar, utskrift), 2 knappar (utskrift, stopp)

Skrivarhantering

HP Embedded Web Server, skrivardrivrutiner

Strömförsörjning

Krav: Inspänning 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 550 W max. (aktiv/utskrift), 7 W max.
(startklar/viloläge), 0,4 W max. (avstängd); Typisk elförbrukning: 1,949 kWh/vecka
Utan emballage: 365 x 368 x 268 mm
Med emballage: 481 x 330 x 465 mm
Utan emballage: 10 kg
I förpackning: 12,4 kg
Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH.
Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 60 °C. Luftfuktighet vid
förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : LwAd 6,8 B(A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar).
Ljudtryck: LpAm 54 dB (A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar)
Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada),
GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med
CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna
Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Ta reda på vad
som gäller på www.hp.com/go/cpc

Gränssnitt och anslutningar

Passar följande operativsystem

Lägsta systemkrav

Programvara

Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

Produktgodkännanden

Garanti

CE505A

CHP225
CHP310

J8021A

HP LaserJet P2035-skrivare,
förinstallerad HP LaserJet
introduktionstonerkassett
med upp till 1 000 sidors
kapacitet (enligt ISO/IEC
19752), startguide, CD
(användarhandbok,
skrivarprogramvara),
strömsladd
Förbrukningsartiklar
HP 05A svart
LaserJet-tonerkassett
En kassett ger i genomsnitt
2 300 standardsidor.
Deklarerad kapacitet i
enlighet med ISO/IEC
19752. Den faktiska
kapaciteten varierar
avsevärt beroende på de
utskrivna bilderna och
andra faktorer.
Förbrukningsmedier
HP allround-papper - 500
ark/A4/210 x 297 mm
HP Laserjet-papper - 500
ark/A4/210 x 297 mm
Anslutning
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g trådlös
printserver

Service och support
UK932E - HP 3 års hårdvarusupport
på platsen nästa arbetsdag för
LaserJet P2035 eller P2055
UK929E - HP 3 års utbytesservice för
hårdvara nästa arbetsdag för LaserJet
P2035 eller P2055
UK924E - HP 3 års hårdvaruservice
med retur till depå för LaserJet P2035
eller P2055
UK936PE - HP 1 års hårdvarusupport
på platsen nästa arbetsdag för
LaserJet P2035 eller P2055
UK935PE - HP 1 års utbytesservice för
hårdvara nästa arbetsdag efter
garantin för LaserJet P2035 eller
P2055
UK933PE - HP 1 års hårdvaruservice
med retur till depå efter garantin för
LaserJet P2035 eller P2055
H4513E - HP installationsservice för
bläckstråleskrivare/personlig
LaserJet-skrivare
H3110E - HP
nätverksinstallationsservice för
bläckstråleskrivare/personlig
LaserJet-skrivare. Tjänsterna kan
variera i olika länder, kontrollera alltid
tillgängligheten i Care Pack
Central-verktyget på
www.hp.com/go/cpc
En fullständig lista över tillbehör,
förbrukningsartiklar och tjänster finns
på http://www.hp.com

http://www.hp.com/se
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