Datový list

Řada barevných tiskáren HP
LaserJet Pro CP1025

Tiskněte dokumenty s vysoce
kvalitními barvami na cenově
dostupné, bezdrátové tiskárně HP
LaserJet s rozhraním Ethernet.
Tato nejmenší barevná laserová
tiskárna HP je rovněž jednou
z energeticky nejúspornějších na
světě. S funkcí HP ePrint si
zachováte produktivitu i mimo
kancelář.
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Užívejte si bezdrátového a cenově dostupného barevného tisku.1
● Tiskněte odkudkoli v kanceláři a sdílejte tiskárnu v síti prostřednictvím vestavěného

bezdrátového adaptéru a síťového rozhraní Ethernet.1

● Šetřete peníze, šetřete místo: tato levná tiskárna HP LaserJet je jedna z nejmenších

barevných laserových tiskáren na světě.4

● Tiskněte dokumenty s přijatelnými náklady. Můžete mít stejné náklady na černobílý tisk,

jaké nabízí černobílé tiskárny HP LaserJet.5

Významné události
● Rozlišení: ImageREt 2400 (až 600 x 600 dpi)
● Rychlost tisku až 4 str./min barevně a 16

str./min černobíle

● Doporučený měsíční objem tisku: 200 až 850
● 1 zásobník – max. 150 listů
● tisk host-based
● HP ePrint, Apple AirPrint™, bezdrátový přímý

tisk1

● Zajistěte profesionální a přesné výsledky s výrazným textem a jemnými barvami díky

technologii HP ImageREt 2400 a originálním kazetám HP s tonerem ColorSphere.

Zůstaňte produktivní – snadný mobilní tisk a rychlé nastavení.3
● Buďte produktivní i mimo kancelář – se službou HP ePrint můžete tisknout prakticky

odkudkoli.3

● Snadný tisk z mobilních zařízení – bez sítě – pomocí bezdrátového přímého tisku.6 A s

funkcí AirPrint™ můžete snadno tisknout bezdrátově ze zařízení iPad®, iPhone® a iPod
touch®.7

● Rychlá a snadná instalace i zahájení tisku.
● Usnadněte si údržbu s originálními kazetami HP a tiskárnou, které jsou určeny pro

dlouhodobou výkonnost.

Snižte dopad na životní prostředí.
● Šetřete energii využitím technologie HP Instant-on8 a snižte své náklady díky technologii

HP Auto-Off.9

● Šetřete zdroje s nejmenší barevnou laserovou tiskárnou HP.
● Bezplatná a snadná recyklace – kazety vrácené prostřednictvím programu HP Planet

Partners jsou recyklovány odpovědným způsobem.10

● S technologií HP Smart Web Printing tiskněte z webu pouze obsah, který potřebujete –

úhledně a přesně.11

Vytvářejte a tiskněte své vlastní marketingové materiály.
● Navrhněte marketingové materiály a inspirujte se pro vaše tištěné projekty pomocí

softwaru HP Creative Studio for Business.

● Jedinečná všestrannost pro vytváření široké škály dokumentů: tisk na média formátu od

7,6 x 12,7 cm do 21,5 x 35,5 cm.

● Dosáhněte skvělých výsledků: přednastavení zástupci optimalizují výstupní kvalitu na

základě zjištěných médií.

Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1025

Technické specifikace
Funkce

Tisk

Rychlost tisku

Až 16 str./min ISO černobíle (A4); Až 4 str./min ISO barevně (A4)
první stránka: Již za 15,5 s Černá (A4); Již za 27,5 s Barevně (A4)
Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další
informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná
rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti
dokumentu.

Co je obsaženo v krabici

CF346A: Tiskárna HP Color LaserJet Pro CP1025; zaváděcí tiskové kazety HP
LaserJet černá, azurová, žlutá, purpurová (předinstalovány); Zobrazovací válec;
Disky CD se softwarem a elektronickou dokumentací; Dokumentace (instalační
příručka, informační leták, záruční příručka); napájecí kabelCE918A: Tiskárna
HP Color LaserJet Pro CP1025nw; zaváděcí tiskové kazety HP LaserJet černá,
azurová, žlutá, purpurová (předinstalovány); Zobrazovací válec; Disky CD se
softwarem a elektronickou dokumentací; Dokumentace (instalační příručka,
informační leták, záruční příručka); napájecí kabel; kabel USB

Rozlišení tisku

Až 600 x 600 dpi Černá; Až 600 x 600 dpi Barva

Tisková technologie

Laser

Oblast tisku

Tisk okrajů: Horní: 4,3 mm; Dolní: 4,3 mm; Levý: 4,3 mm; Pravý: 4,3 mm

Spotřební materiál

CE314A HP 126A LaserJet Zobrazovací válec 14 000 stran (černobíle) 7 000
stran (barevně)
CE310A HP 126A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 1 200 stran
CE311A HP 126A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 000 stran
CE312A HP 126A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet 1 000 stran
CE313A HP 126A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 000 stran
Informace týkající se výtěžnosti kazety v počtu stran a fotografií naleznete na
webové adrese http://www.hp.com/go/pageyield

Tiskové jazyky

tisk host-based

Číslo tiskových kazet

4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Měsíční provozní zátěž

Až 15 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 200 až 850

Automatické čidlo papíru

Ne

Monitor
Bezdrátové připojení

Žádné

Možnosti připojení

J8021A Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g

CF346A: Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenstvíCE918A:
Ano, integrované rozhraní WiFi 802.11b/g/n

Dodávaný software

Možnosti připojení

Volitelné: Kompatibilní s tiskovými servery HP Jetdirect: Tiskový server HP
Jetdirect ew2500 J8021A 802.11b/g

Windows: Instalační/odinstalační program HP, rastrový ovladač tisku HP, panel
nástrojů HP, centrum pomoci HP; Mac: Instalační/odinstalační program HP,
rastrový ovladač tisku HP, HP Utility

Správa tiskárny

Připravenost k provozu v síti

CF346A: VolitelnéCE918A: Standardní (integrované připojení Ethernet, WiFi
802.11b/g)

Windows: HP Toolbox FX (výchozí instalace); SNP Alerts (minimální instalace);
HP Web Jetadmin (stažení); Mac: HP Utility

Rozměry tiskárny (Š x H x V)

pevný disk

Žádné

typy médií

Papír (běžný, brožurový, barevný, lesklý, hlavičkový dopisní, fotografický,
předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, drsný), transparentní fólie, štítky,
obálky, karty

399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maximum 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (včetně
vyčnívajících částí, vstupního zásobníku a zarážky rozložených pro tisk na papír
ve formátu legal)

Rozměry balení (Š x H x V)

498 x 298 x 387 mm

Hmotnost tiskárny

12.1 kg

podporováno A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS jednoduchý a
dvojitý); obálky (DL, C5, B5); vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm

Hmotnost balení

13,4 kg
Teplota: 15 až 32,5 °C, Vlhkost: 20 až 70% RH

Vstupní kapacita: Až 150 listů; Až 10 obálek Obálky
Výstupní kapacita: Až 50 listů, Až 10 obálek
maximum: Až 50 listů
Duplexní tisk: Ruční (podpora ovladače zajištěna)

Provozní prostředí
ukládání informací

Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkost: 10 až 95 % RH

Akustické vlastnosti

Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A); Akustický tlak: 49 dB(A)

Napájení

požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)
spotřeba: 295 W (tisk), 8 W (pohotovostní režim), 3,1 W (režim spánku), < 1 W
(automatické vypnutí), 0,2 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny:
0,925 kWh/týden
Vestavěný zdroj napájení

certifikace

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 třídy B, EN 61000-3-2: 2006, EN
61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, GB
9254-2008, směrnice EMC 2004/108/EC s označením CE (Evropa), další
schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí
Splňuje normu ENERGY STAR: ano

Země původu

Vyrobeno v Číně

Záruka

Jednoletá omezená záruka na výměnu produktu. Možnosti záruky a podpory
se u různých produktů, zemí a znění místních zákonů liší.

služby a podpora

UM137E Služba HP Care Pack, výměnná služba (standardní doba opravy nebo
výměny), po dobu 3 let
UM133E Služba HP Care Pack, výměnná služba následující pracovní den, po
dobu 3 let
(UM137E: Rakousko. Pobaltí, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Izrael, Itálie, Malta,
Moldavsko, MEMA, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Rusko, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Spojené království. UM133E: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie,
Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsku, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko,
Slovensko.)

velikosti médií
manipulace s médii

Gramáž papíru

Podporováno, podle dráhy papíru: 60 až 176 g/m² (běžný papír); až 220 g/m²
(lesklý papír)

Kompatibilní operační systémy

Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Windows 10,
Windows 8, Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a
64bitový); Instalace pouze ovladačů je podporována v systémech: Windows
Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows Server 2003 (32bitový) (SP3 nebo
vyšší); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise
Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem), SuSE Linux (10.3,
11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu
(8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3)
(podporováno automatickým instalačním programem)

Minimální požadavky na systém

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 32bitový (x86)
nebo 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 1 GB paměti RAM (32 bitů) nebo 2 GB
paměti RAM (64 bitů), 200 MB volného místa na pevném disku, jednotka
CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel® Core; 256
MB RAM; 300 MB volného místa na pevném disku; jednotka CD/DVD-ROM nebo
připojení k Internetu; USB nebo síťový port

Duplexní tisk

Ruční (podpora ovladače zajištěna)

Poznámky pod čarou

1 Vestavěný bezdrátový adaptér a síťové rozhraní Ethernet je dostupné pouze u tiskárny HP LaserJet Pro CP1025nw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li

aktivní připojení k síti VPN.; 2 Spotřebovaná energie je založena na výsledcích konkurenčních měření TEC dostupných na adresách energystar.gov a eu-energystar.org pro jednoúčelové barevné laserové tiskárny k červnu 2010. Výsledky
měření TEC jsou založeny na černobílém tisku a rychlosti černobílého tisku. Individuální konfigurace produktu a použití má vliv na spotřebu energie.; 3 Tiskárna musí být připojena k internetu. Funkce je kompatibilní s libovolným zařízením
podporujícím internet a e-maily. Doba tisku se může lišit. Některé tiskárny HP LaserJets mohou vyžadovat upgrade firmwaru. Seznam podporovaných typů dokumentů a obrázků naleznete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter. Další
řešení jsou uvedena na stránce www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. K dispozici pouze na barevné tiskárně HP LaserJet Pro CP1025nw.; 4 Založeno na osobních barevných tiskárnách dle definice organizace IDC a dodávkách od června
2010. Měřeno dle výrobcem specifikovaného objemu (Š x H x V) nebo dle provozní velikosti „A4“.; 5 Porovnáno s tiskárnou HP LaserJet Pro P1102/P1102W (jednoúčelová) a multifunkčními tiskárnami HP LaserJet Pro M1132, M1136,
M1212nf, M1214nfh, M1217nfh. Za předpokladu, že zákazník tiskne přinejmenším 30 procent z celkového počtu stran barevně, barevný obsah odpovídá testovací sadě ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) a celková průměrná délka
tiskové úlohy činí tři stránky. Výtěžnost je počítána na základě zkušebních standardů ISO/IEC. Skutečná výtěžnost a náklady se mohou značně lišit v závislosti na tisknutých obrázcích, počtu tištěných barevných stran a jiných faktorech.; 6
Mobilní zařízení musí mít povolenu bezdrátovou komunikaci. Tiskárna musí mít povolenu službu HP ePrint. Funkce mohou vyžadovat ovladače nebo aplikace, které je možné stáhnout na stránce www.hp.com/go/eprintcenter. K dispozici
pouze na barevné tiskárně HP LaserJet Pro CP1025nw.; 7 Podporuje zařízení se systémem iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS a 3. a 4. generace přehrávače iPod touch) podporující multitasking. Kompatibilní s tiskárnami s funkcí HP ePrint a
s multifunkčními tiskárnami. Funkce AirPrint a zařízení se systémem iOS 4.2 vyžadují připojení k tiskárně pomocí bezdrátového síťového připojení 802.11. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od
přístupového bodu. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. K dispozici pouze na barevné tiskárně HP
LaserJet Pro CP1025nw.; 8 Ve srovnání s tradičním zahříváním.; 9 Funkce HP Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních. Porovnává spotřebu energie u tiskáren HP LaserJet s technologií automatického vypnutí HP a u hlavních konkurenčních
modelů na základě podílu na trhu v září 2010. Údaje o spotřebě energie jsou založeny na vnitřním testování společnosti HP dle metody TEC programu ENERGY STAR® nebo hodnoty TEC nalezené na stránce
energystar.gov./eu-energystar.org (použita byla nejvyšší uvedená hodnota TEC). Skutečné využití energie se může lišit.; 10 Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskových kazet HP je v současnosti k dispozici
ve více než 50 zemích a oblastech na celém světě, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle, kde můžete také požádat o návratové obálky a sběrné krabice na
obaly.;11 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete prohlížeč Internet Explorer 6.0–8.0.

http://www.hp.com/cz
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