Datablad

HP LaserJet Pro
CP1025-farveprinterserien

Få farver i høj kvalitet med den
billige HP LaserJet med trådløs og
Ethernet-tilslutning. HP's mindste
farvelaserprinter er også en af de
mest energieffektive printere i
verden . Bliv produktiv på farten
med HPePrint.
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Forbind dig trådløst til billig farveudskrift.1
● Udskriv overalt på kontoret, og del udskrivningsressourcerne på et netværk vha.

indbygget trådløst og Ethernet.1

● Spar penge, spar plads: Denne billige HP LaserJet er en af de mindste farvelaserprintere

i verden.4

● Udskriv dokumenter til en god pris. Udskriv i sort til samme pris pr. side som med en

sort/hvid HP LaserJet- printer.5

Særlige karakteristika
● Opløsning: ImageREt 2400 (op til 600 x 600

dpi)

● Print op til 4 sider/min. i farver og 16

sider/min. i sort/hvid
● Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 850
● 1 bakke op til maks. 150 ark
● Værtsbaseret
● HP ePrint, Apple AirPrint™, Direkte trådløs1

● Få professionelle og nøjagtige resultater med skarp tekst og jævne farver med HP

ImageREt 2400 og originale HP-patroner med ColorSphere-toner.

Hold dig på arbejdet – nem mobiludskrivning og hurtig opsætning.3
● Hold dig produktiv på farten – udskriv stort set overalt med HP ePrint.3
● Nemt at udskrive fra mobilenheder – uden et netværk – ved hjælp af direkte trådløs

udskrivning.6 Og med AirPrint™ kan du simpelthen udskrive trådløst fra din iPad®,
iPhone® og iPod touch®.7

● Installer produktet, og kom hurtigt i gang med udskrivningen.
● Gør vedligeholdelse nemt med originale HP-blækpatroner og en printer, der er designet

til holdbar ydelse.

Bedre for miljøet.
● Spar på strøm med Instant-on Technology,8 og spar endnu mere med HP Auto-Off

Technology.9

● Bevar ressourcer med HP's mindste farvelaserprinter.
● Gratis og nem indlevering til genbrug - patroner, der returneres via HP Planet Partners,

genbruges på en ansvarlig måde.10

● Udskriv pænt og præcist kun det webindhold, du skal bruge, vha. HP Smart Web

Printing.11

Fremstil og print dit eget marketingmateriale.
● Design marketingmateriale, og få ideer til dine projekter fra HP Creative Studio for

Business.

● Få den alsidighed, du har brug for, til at fremstille alle former for dokumenter: Print på

papir fra 7,6 x 12,7 cm til 21,5 x 35,5 cm.

● Få flotte print: Forudoprettede genveje optimerer kvaliteten til det valgte papir.

HP LaserJet Pro CP1025-farveprinterserien

Tekniske specifikationer
Funktioner

Print

Printhastighed

Op til 16 sider/min. ISO sort (A4); Op til 4 sider/min. ISO farve (A4)
første side færdig: På kun 15,5 sek. Sort (A4); På kun 27,5 sek. Farve (A4)
Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide
på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den faktiske hastighed vil variere
afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets
kompleksitet

Kassens indhold

CF346A: HP Color LaserJet Pro CP1025-printer; HP LaserJet-startblækpatron i
sort, cyan, gul, magenta (forudinstalleret); Billedbehandlingsvalse; Cd'er med
software og elektronisk brugervejledning; Dokumentation
(installationsvejledning, oversigt over support, oversigt over garanti);
netledningCE918A: HP Color LaserJet Pro CP1025nw-printer; HP
LaserJet-startblækpatron i sort, cyan, gul, magenta (forudinstalleret);
Billedbehandlingsvalse; Cd'er med software og elektronisk brugervejledning;
Dokumentation (installationsvejledning, oversigt over support, oversigt over
garanti); netledning; USB-kabel

Udskriftsopløsning

Op til 600 x 600 dpi Sort; Op til 600 x 600 dpi Farve

Printteknologi

Laser

Printområde

Udskriftsmarginer: Top: 4,3 mm; Bund: 4,3 mm; Venstre: 4,3 mm; Højre: 4,3
mm

Forbrugsvarer

CE314A HP 126A LaserJet Imaging-tromle 14.000 sider (sort) 7.000 sider
(farve)
CE310A Original HP 126A LaserJet-tonerpatron, sort 1.200 sider
CE311A Original HP 126A LaserJet-tonerpatron, cyan 1.000 sider
CE312A Original HP 126A LaserJet-tonerpatron, gul 1.000 sider
CE313A Original HP 126A LaserJet-tonerpatron, magenta 1.000 sider
Se http://www.hp.com/go/pageyield for at få flere oplysninger om patronernes
side- og fotokapacitet.

Printersprog

Værtsbaseret

Numre på printerpatroner

4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)

Normeret forbrug pr. måned:

Op til 15.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 200 til 850

Automatisk papirføler

Nej

Skærm
Trådløst

Ingen

Tilslutning

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server

CF346A: Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)CE918A:
Ja, indbygget WiFi 802,11b/g/n

Software inkluderet

Windows: HP installation/afinstallation, HP Raster-printerdriver, HP Toolbox, HP
Help and Learn Center; Mac: HP installation/afinstallation, HP
Raster-printerdriver, HP-værktøjsprogram

Tilslutning

Ekstraudstyr: Kompatible HP Jetdirect-printservere: HP Jetdirect ew2500
802.11b/g Wireless printserver J8021A

Netværksparat

CF346A: TilbehørCE918A: Standard (indbygget Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Printeradministration

Windows: HP Toolbox FX (standardinstallation); SNP-advarsler (minimum
installation); HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility

Harddisk

Ingen

medietyper

Papir (bankpost, brochure, farvet, glittet, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt,
kanthullet, genbrugspapir, groft), transparenter, etiketter, konvolutter, karton

Printermål (B x D x H)

399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maksimum 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (inklusive
fremspring, når papirbakken og papirstop, der er trukket ud til
driftskonfigurationen med Legal-format)

medieformater

understøttet A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS – enkelt og
dobbelt), konvolutter (DL, C5, B5); special: 76 x 127 til 216 x 356 mm.

Pakkemål (B x D x H)

498 x 298 x 387 mm

Printervægt

mediehåndtering

Papirkapacitet: Op til 150 ark; Op til 10 kuverter Kuverter
Kapacitet for udbakke: Op til 50 ark, Op til 10 kuverter
maksimum: Op til 50 ark
Duplexudskrift: Manuel (med driversupport)

12.1 kg

Pakkevægt

13,4 kg

Driftsmiljø

Temperatur: 15 °C til 32,5 °C, Luftfugtighed: 20% til 70% relativ luftfugtighed

Harddiskplads

Temperatur: -20 til 40° C, Luftfugtighed: 10 til 95% relativ fugtighed

Lydforhold

Lydintensitet: 6,2 B(A); Akustisk lydtryk: 49 dB(A)

Strømforsyning

krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz)
Forbrug: 295 watt (print), 8 watt (klar), 3,1 watt (dvale), < 1 watt (auto-sluk),
0,2 watt (slukket); Typical Electricity Consumption (TEC): 0,925
kilowatttimer/uge
Indbygget strømforsyning

certificeringer

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN
61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB
9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre
EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande
ENERGY STAR-mærket: Ja

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Garanti

1 års begrænset garanti med produktombytning. Garanti- og
supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.

service og support

UM137E HP Care Pack, 3 års ombytning (standardekspeditionstid)
UM133E HP Care Pack, 3 års ombytning næste hverdag
(UM137E: Østrig. De baltiske lande, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Malta,
Moldova, MEMA, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland,
Slovakiet, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, UK. UM133E: Østrig,
Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge,
Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, UK, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen,
Slovakiet.)

Papirvægt

Understøttet af papirgang: 60 til 176 g/m² (almindeligt papir); op til 220 g/m²
(blankt papir)

Kompatible operativsystemer

Den fulde softwarepakke kan installeres på: Windows 10, Windows 8, Windows
7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Følgende understøtter kun
installation af drivere: Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server
2003 (32-bit) (SP3 eller nyere); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4,
9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttes med forudbygget pakke),
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) (understøttes af den automatiske installation)

Minimumskrav til system

Duplexudskrift

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: Processor på 1
GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit),
200 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-drev eller internet, USB- eller
netværksport
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6. PowerPC G4, G5 eller Intel® Core-processor; 256
MB RAM; 300 MB ledig plads på harddisk; Cd/dvd-rom eller internet; USB- eller
netværksport
Manuel (med driversupport)

Fodnoter

1 Indbygget trådløst og Ethernet findes kun på HP LaserJet Pro CP1025nw. Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan begrænses under aktive VPN-forbindelser.; 2 Energiforbrug er baseret på

konkurrerende TEC-målinger fundet på energystar.gov og eu-energystar.org for enkeltfunktions farvelaserprintere pr. juni 2010. TEC-baseret på sort/hvide sider og mono-printhastighed. Den individuelle produktkonfiguration og brug vil
have indflydelse på strømforbruget.; 3 Kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail-adgang. Udskrivningstiden kan variere. Nogle HP LaserJet-produkter kræver måske en
firmwareopgradering. Der findes en liste over understøttede dokumenter og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Læs endvidere mere om andre løsninger på www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Kun tilgængelig på HP
LaserJet Pro CP1025nw-farveprinter.; 4 Baseret på personlige farveprintere som defineret af IDC og på markedet pr. juni 2010. Målt efter volumen (BXDXH) vha. producentens specifikationer eller som målt med operationelt "A4"-format.; 5
Sammenlignet med HP LaserJet Pro P1102/P1102W-printeren (enkelt funktion) og HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nfh, M1217nfh MFP. Forudsat at kunden printer mindst 30% af det samlede antal sider i farver med
indhold svarende til ISO/IEC 19798-farvetestpakken (www.iso.org/jtc1/sc28) og en generel gennemsnitlig joblængde på tre sider. Antal sider fastsat på basis af ISO/IEC-teststandarder. Det faktiske antal sider og de faktiske omkostninger
afhænger af de udskrevne billeder, antal farvesider samt andre faktorer.; 6 Mobilenheden skal have trådløs funktionalitet. Printeren skal være HP ePrint-kompatibel. Funktionen kræver muligvis drivere eller applikationer, som kan hentes på
www.hp.com /go/eprintcenter. Kun tilgængelig på HP LaserJet Pro CP1025nw-farveprinter.; 7 Understøtter iOS 4.2-enheder (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS samt 3. og 4. generations iPod touch), som understøtter multitasking. Fungerer
sammen med HP ePrint-aktiverede printere og all-in-ones. AirPrint- og iOS 4.2-enheder kræver en 802.11 trådløs netværksforbindelse til printeren. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet.
AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Kun tilgængelig på HP LaserJet Pro CP1025nw-farveprinter.; 8
Sammenlignet med traditionel fikseringsteknologi.; 9 HP Auto-Off afhænger af printeren og dens indstillinger. Sammenligner strømforbruget på HP LaserJet-printere med HP Auto-Off Technology med konkurrenternes topmodeller på basis
af markedsandel pr. september 2010. Strømforbruget er baseret på HP's interne test vha. ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) eller TEC-værdi anført på energystar.gov./eu-energystar.org – den
højeste TEC-værdi anvendes. Det faktiske strømforbrug kan variere.; 10 Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-printpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og
områder over hele verden. Læs mere på http://www.hp.com/recycle, hvor du også kan bestille returkuverter samt kasser til større mængder.; 11 Hvis du vil bruge denne funktion, skal du bruge Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0.

http://www.hp.com/dk
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