Φύλλο δεδομένων

Έγχρωμος εκτυπωτής HP
LaserJet Pro CP1025 series

Προσθέστε χρώμα υψηλής
ποιότητας με έναν οικονομικό,
ασύρματο HP LaserJet με σύνδεση
Ethernet. Ο μικρότερος έγχρωμος
εκτυπωτής laser της HP είναι και
ένας από τους πιο ενεργειακά
αποδοτικούς εκτυπωτές στον
κόσμο. Διατηρήστε την
παραγωγικότητά σας ακόμα και εν
κινήσει με τo HP ePrint.
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Ασύρματη σύνδεση σε οικονομικό έγχρωμο εκτυπωτή.1
● Εκτυπώστε από οπουδήποτε στο γραφείο και κάντε κοινή χρήση μέσω δικτύου με τις

ενσωματωμένες θύρες ασύρματης σύνδεσης και Ethernet.1

● Εξοικονομήστε χρήματα και χώρο: αυτός ο οικονομικός HP LaserJet είναι ένας από

τους μικρότερους έγχρωμους εκτυπωτές laser στον κόσμο.4

● Εκτυπώστε έγγραφα με χαμηλό κόστος. Εκτυπώστε μαύρο κείμενο με κόστος ανά

σελίδα αντίστοιχο του κόστους ενός ασπρόμαυρου εκτυπωτή HP LaserJet.5

Επισημάνσεις
● Ανάλυση: ImageREt 2400 (έως 600 x 600

dpi)

● Εκτύπωση έως 4 έγχρωμων και 16

ασπρόμαυρων σελίδων ανά λεπτό

● Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 200

έως 850

● 1 δίσκος έως 150 φύλλων
● Βάσει κεντρικού υπολογιστή
● HP ePrint, Apple AirPrint™, ασύρματη άμεση

εκτύπωση1

● Διασφαλίστε επαγγελματικά και ακριβή αποτελέσματα με έντονο κείμενο και απαλά

χρώματα με το HP ImageREt 2400 και αυθεντικά δοχεία HP με γραφίτη ColorSphere.

Επικεντρωθείτε στην εργασία σας, χάρη στην εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές και τη γρήγορη εγκατάσταση.3
● Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας ακόμα και εν κινήσει – εκτυπώστε σχεδόν από

οπουδήποτε με την υπηρεσία HP ePrint.3

● Εκτυπώστε εύκολα από φορητές συσκευές – χωρίς δίκτυο – με την ασύρματη άμεση

εκτύπωση.6 Ακόμη, με το AirPrint™ μπορείτε απλά να εκτυπώνετε ασύρματα από iPad®,
iPhone® και iPod touch®.7

● Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή γρήγορα και εύκολα.
● Απλοποιήστε τη συντήρηση με τα αυθεντικά δοχεία HP και έναν εκτυπωτή που έχει

σχεδιαστεί για απόδοση διαρκείας.

Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
● Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης8 και εξοικονομήστε

ακόμα περισσότερο με την τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης HP.9

● Εξοικονομήστε πόρους με τον μικρότερο έγχρωμο εκτυπωτή laser της HP στον κόσμο.
● Επωφεληθείτε από τη δωρεάν και εύκολη ανακύκλωση. Τα δοχεία που επιστρέφονται

μέσω του HP Planet Partners ανακυκλώνονται υπεύθυνα.10

● Εκτυπώστε μόνο το περιεχόμενο web που χρειάζεστε, καθαρά και με ακρίβεια, με το

HP Smart Web Printing.11

Δημιουργήστε και εκτυπώστε το δικό σας υλικό μάρκετινγκ.
● Σχεδιάστε έντυπα μάρκετινγκ και αποκτήστε ιδέες για τα τυπωμένα έργα σας από το

HP Creative Studio για επιχειρήσεις.

● Αποκτήστε την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μια μεγάλη ποικιλία

εγγράφων: εκτυπώστε σε μέσα από 7,6 x 12,7 cm έως 21,5 x 35,5 cm.

● Πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι προδιαμορφωμένες συντομεύσεις

βελτιστοποιούν την ποιότητα εκτύπωσης ανάλογα με τα επιλεγμένα μέσα.

Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CP1025 series

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Λειτουργίες

Εκτύπωση

Ταχύτητα εκτύπωσης

Έως 16 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 4 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
εκτός της πρώτης σελίδας: Σε 15,5 δευτερόλεπτα Ασπρόμαυρη (A4); Σε 27,5
δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4)
Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 και εξαιρέθηκε το
πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες,
http://www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα
με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το
πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Περιεχόμενα συσκευασίας

CF346A: Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CP1025, (προεγκατεστημένα)
αρχικά δοχεία εκτύπωσης μαύρου, κυανού, κίτρινου και ματζέντα χρώματος
Laserjet HP, τύμπανο απεικόνισης, CD με το λογισμικό και την ηλεκτρονική
τεκμηρίωση, τεκμηρίωση (οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης,
οδηγός εγγύησης), καλώδιο τροφοδοσίαςCE918A: Έχρωμος εκτυπωτής HP
LaserJet Pro CP1025nw, (προεγκατεστημένα) αρχικά δοχεία εκτύπωσης
μαύρου, κυανού, κίτρινου και ματζέντα χρώματος Laserjet HP, τύμπανο
απεικόνισης, CD με το λογισμικό και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση,
τεκμηρίωση (οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο υποστήριξης, οδηγός
εγγύησης), καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 600 x 600 dpi Μαύρο; Έως 600 x 600 dpi Έγχρωμη

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Περιοχή εκτύπωσης

περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4,3 mm; Κάτω: 4,3 mm; Αριστερά: 4,3 mm;
Δεξιά: 4,3 mm

Αναλώσιμα

CE314A Τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 126A 14000 σελίδες (α/μ) 7000
σελίδες (έγχρωμες)
CE310A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 126A 1.200 σελίδες
CE311A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 126A 1.000 σελίδες
CE312A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 126A 1.000 σελίδες
CE313A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 126A 1.000 σελίδες
Για πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις του δοχείου μελανιού για εκτύπωση
σελίδων και φωτογραφιών, δείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/pageyield

Γλώσσες εκτύπωσης

Βάσει κεντρικού υπολογιστή

Αριθμός δοχείων εκτύπωσης

4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας

Έως 15.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 200 έως 850

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Οθόνη
Ασύρματη λειτουργία

Δεν διαθέτει

Συνδεσιμότητα

J8021A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

CF346A: Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού
εξοπλισμούCE918A: Ναι, ενσωματωμένο WiFi 802.11b/g/n

Λογισμικό που περιλαμβάνεται

Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης HP, πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή HP Raster, Εργαλειοθήκη HP, Κέντρο βοήθειας και εκμάθησης HP.
Mac: Πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης HP, πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης HP Raster, HP Utility

Συνδεσιμότητα

Προαιρετική: Συμβατοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect: Ασύρματος
διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο

CF346A: ΠροαιρετικάCE918A: Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, WiFi
802.11b/g/n)

Διαχείριση εκτυπωτή

Windows: Εργαλειοθήκη HP FX (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), ειδοποιήσεις
SNP (ελάχιστη εγκατάσταση), HP Web Jetadmin (λήψη). Mac: HP Utility
399,6 x 402,1 x 251,5 mm; μέγιστη 399,6 x 461,1 x 251,5 mm
(συμπεριλαμβανομένων των προεξοχών, με το δίσκο εισόδου και το στοπ
χαρτιού ανοιχτά για λειτουργική διαμόρφωση σε μέγεθος legal)

σκληρός δίσκος

Δεν διαθέτει

Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)

τύποι μέσων

Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό,
επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο,
ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)

498 x 298 x 387 mm

μεγέθη μέσων

υποστηρίζεται A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, καρτ ποστάλ (JIS μονό και
διπλό), φάκελοι (DL, C5, B5); ειδικά: 76 x 127 έως 216 x 356 mm

Βάρος εκτυπωτή

12.1 kg

Βάρος συσκευασίας

13,4 kg

χειρισμός μέσων

Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 150 φύλλα; Μέχρι 10 φάκελοι Φάκελοι
Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 50 φύλλα, Μέχρι 10 φάκελοι
μέγιστη: Μέχρι 50 φύλλα
Εκτύπωση διπλής όψεως: Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
οδήγησης)

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15 έως 32,5 °C, Υγρασία: 20% έως 70% σχετική υγρασία

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: -20 έως 40°C, Υγρασία: 10% έως 95% σχετική υγρασία

Θόρυβος

Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,2 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 49 dB(A)

Τροφοδοσία Ισχύος

απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
κατανάλωση: 295 Watt (εκτύπωση), 8 Watt (ετοιμότητα), 3,1 Watt
(αναστολή), < 1 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,2 Watt
(απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 0,925 kWh/εβδομάδα
Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

πιστοποιήσεις

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Κλάση B, EN 61000-3-2: 2006, EN
61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB
9254-2008, Οδηγία EMC 2004/108/EΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες
εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής
Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με αντικατάσταση προϊόντος. Οι επιλογές
εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη
χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

υπηρεσίες και υποστήριξη

UM137E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης (βασικός χρόνος
εξυπηρέτησης), 3 έτη
UM133E HP Care Pack, υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
(UM137E: Αυστρία, Χώρες Βαλτικής, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία,
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ,
Ιταλία, Μάλτα, Μολδαβία, Περιοχή της Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και
Αφρικής, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία,
Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ. UM133E:
Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχική
Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία.)

Βάρος χαρτιού

Υποστηρίζεται, μέσω της διαδρομής χαρτιού: 60 έως 176 g/m² (απλό χαρτί),
έως 220 g/m² (γυαλιστερό χαρτί)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Η εγκατάσταση του πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows
10, Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit). Η
εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής:
Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 ή
νεότερη έκδοση), Mac OS X v10.5.8, v10.6, Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat
Enterprise Linux 5.0 (υποστηρίζεται με προκατασκευασμένο πακέτο), 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) (υποστηρίζεται από την αυτόματη εγκατάσταση)

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Εκτύπωση διπλής όψεως

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: επεξεργαστής
1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit),
ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα
USB ή δικτύου
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core,
μνήμη RAM 256 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 300 MB, μονάδα
CD/DVD-ROM ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB ή δικτύου
Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)

Υποσημειώσεις

1 Η ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση και η συνδεσιμότητα Ethernet διατίθενται μόνο στον εκτυπωτή HP LaserJet Pro CP1025nw. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το

σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.; 2 Κατανάλωση ενέργειας με βάση τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα μέτρησης TEC που υπάρχουν στις τοποθεσίες energystar.gov και
eu-energystar.org για έγχρωμους εκτυπωτές laser μίας λειτουργίας από τον Ιούνιο του 2010. Η μέτρηση TEC βασίζεται σε εκτύπωση μονόχρωμων σελίδων με ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση και χρήση
του προϊόντος επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας.; 3 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Λειτουργεί με οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν.
Ορισμένοι εκτυπωτές HP LaserJet μπορεί να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού. Για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter. Για περισσότερες
λύσεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Διατίθενται μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro CP1025nw.; 4 Βάσει προσωπικών έγχρωμων εκτυπωτών όπως ορίζονται από την IDC και με
αποστολή από τον Ιούνιο του 2010, όπως υπολογίζεται βάσει όγκου (ΠXΒXΥ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το λειτουργικό μέγεθος A4.; 5 Συγκριτικά με τους εκτυπωτές HP
LaserJet Pro P1102/P1102W (μονής λειτουργίας) και τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nfh, M1217nfh. Θεωρείται ότι οι έγχρωμες σελίδες που εκτυπώνει ο πελάτης καλύπτουν
τουλάχιστον το 30% των συνολικών εκτυπώσεων με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της σουίτας δοκιμών ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) και ότι το μέγεθος των εργασιών είναι κατά μέσο όρο 3 σελίδες. Οι αποδόσεις
διαπιστώθηκαν με χρήση των προτύπων δοκιμών ISO/IEC. Οι πραγματικές αποδόσεις και το κόστος διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες και τον αριθμό των έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες.; 6 Η
φορητή συσκευή πρέπει να διαθέτει ασύρματη σύνδεση. Ο εκτυπωτής πρέπει να έχει δυνατότητα HP ePrint. Για τη λειτουργία αυτή ενδέχεται να απαιτείται η λήψη προγράμματος οδήγησης ή εφαρμογών από τη διεύθυνση
www.hp.com/go/eprintcenter. Διατίθεται μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro CP1025nw.; 7 Υποστηρίζει συσκευές iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS και iPod touch 3ης και 4ης γενιάς) που υποστηρίζουν την εκτέλεση πολλών
εργασιών ταυτόχρονα. Λειτουργεί με εκτυπωτές και συσκευές all-in-one με δυνατότητα HP ePrint. Οι συσκευές AirPrint και iOS 4.2 απαιτούν σύνδεση ασύρματου δικτύου 802.11 στον εκτυπωτή. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης
εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της
Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Διατίθεται μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro CP1025nw.; 8 Συγκριτικά με την παραδοσιακή σύντηξη.; 9 Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης HP
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή. Συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας των HP LaserJet που διαθέτουν τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης HP με κορυφαία ανταγωνιστικά μοντέλα σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς το
Σεπτέμβριο του 2010. Η κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε εσωτερικές δοκιμές της HP με χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC) του προγράμματος ENERGY STAR® ή της τιμής TEC που αναφέρεται στη διεύθυνση
energystar.gov./eu-energystar.org με χρήση της μέγιστης αναφερόμενης τιμής TEC. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει.; 10 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Οι υπηρεσίες επιστροφής και
ανακύκλωσης δοχείων εκτύπωσης HP διατίθενται επί του παρόντος σε περισσότερες από 50 χώρες/περιοχές και επικράτειες σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να
ζητήσετε φακέλους επιστροφής και συσκευασίες συλλογής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/recycle.; 11 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, χρειάζεστε Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0.

http://www.hp.com/gr
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