Datasheet

HP LaserJet Pro CP1025
kleurenprinterserie

Druk af in schitterende kleuren op
een voordelige HP LaserJet met
draadloze en
Ethernet-connectiviteit. HP's
kleinste kleurenlaserprinter is ook
een van de meest energiezuinige
printers. Dankzij HP ePrint kunt u
vrijwel overal afdrukken.
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Voordelig draadloos kleurenafdrukken maken.1
● Druk overal op kantoor af en deel printers op het netwerk dankzij de ingebouwde

draadloze en Ethernet-connectiviteit.1

● Bespaar geld en ruimte: deze voordelige HP LaserJet is een van de kleinste

kleurenlaserprinters ter wereld.4

● Druk uw documenten voordelig af. De zwart-wit paginaprijs is hetzelfde als op een

monochrome HP LaserJet printer.5

Voornaamste kenmerken
● Resolutie: ImageREt 2400 (tot 600 x 600 dpi)

● HP ImageREt 2400 en originele HP cartridges met ColorSphere toner zorgen voor

professionele, accurate resultaten met scherpe tekst en egale kleuren.

● Afdruksnelheden tot 4 ppm in kleur, 16 ppm

Blijf aan het werk – snelle installatie en gemakkelijk mobiel afdrukken.3

● Aanbevolen paginavolume per maand: 200

● Print zonder netwerk vanaf draadloze mobiele apparaten met Wireless Direct Printing.6

in zwart

tot 850
● Max 1 invoerlade tot 150 vel
● Host-gebaseerd
● HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct1

● Werk overal even productief – u kunt vanaf vrijwel elke locatie afdrukken met HP ePrint.3

Met AirPrint™ kunt u draadloos afdrukken op uw iPad®, iPhone® en iPod touch®.7

● Snel en gemakkelijk installeren en direct afdrukken.
● Onderhoud is eenvoudig met originele HP printcartridges en een printer die gebouwd is

op betrouwbaarheid.

Minder impact op het milieu.
● Instant-on technologie bespaart stroom8 en HP Auto-On/Auto-Off technologie bespaart

nog meer.9

● Wees zuinig met grondstoffen op HP's kleinste kleurenlaserprinter.
● Gemakkelijk kosteloos recyclen – cartridges die via HP Planet Partners worden

geretourneerd, worden verantwoord gerecycled.10

● Druk keurig en exact alleen de internetcontent af die u nodig heeft dankzij HP Smart

Web printing.11

Zelf uw marketingmateriaal creëren en afdrukken.
● Marketingmateriaal ontwerpen en ideeën opdoen voor printprojecten met HP Creative

Studio voor bedrijven.

● De veelzijdigheid die nodig is om uiteenlopende documenten te creëren: afdrukken op

media van 7,6 x 12,7 cm tot 21,5 x 35,5 cm.

● Geweldige resultaten: voorgeconfigureerde instellingen optimaliseren de

uitvoerkwaliteit op basis van de geselecteerde media.

HP LaserJet Pro CP1025 kleurenprinterserie

Technische specificaties
Functies

Afdrukken

Printsnelheid

Tot 16 ppm ISO zwart (A4); Tot 4 ppm ISO kleur (A4)
eerste pagina gereed: Vanaf 15,5 seconde Zwart (A4); Vanaf 27,5 seconde
Kleur (A4)
Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten.
Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/printerclaims. De
exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte
software, de driver en de complexiteit van het document.

Printresolutie

600 x 600 dpi Zwart; 600 x 600 dpi Kleur

Printtechnologie

Laser

Printgebied

Printmarges: Boven: 4,3 mm; Onder: 4,3 mm; Links: 4,3 mm; Rechts: 4,3 mm

Printertalen

Host-gebaseerd

Aantal printcartridges

4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)

Maandelijks printvolume

15.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 200 tot 850

Automatische papierherkenning

Nee

Scherm

Geen

Draadloos

CF346A: Optioneel, ondersteund door aanschaf van een
hardware-accessoireCE918A: Ja, ingebouwd WiFi 802.11b/g/n

Meegeleverd in de doos

CF346A: HP Color LaserJet Pro CP1025 printer; HP LaserJet zwarte, cyaan,
gele, magenta introductieprintcartridges (voorgeïnstalleerd); Fotogevoelige rol;
Cd's met software en elektronische documentatie; Documentatie
(installatiegids, supportflyer, garantiegids); netsnoerCE918A: HP Color LaserJet
Pro CP1025nw printer; HP LaserJet zwarte, cyaan, gele, magenta
introductieprintcartridges (voorgeïnstalleerd); Fotogevoelige rol; Cd's met
software en elektronische documentatie; Documentatie (installatiegids,
supportflyer, garantiegids); netsnoer; USB-kabel

Supplies

CE314A HP 126A LaserJet fotogevoelige rol 14.000 pagina's (zwart) 7000
pagina's (kleur)
CE310A HP 126A originele zwarte LaserJet tonercartridge 1200 pagina's
CE311A HP 126A originele cyaan LaserJet tonercartridge 1000 pagina's
CE312A HP 126A originele gele LaserJet tonercartridge 1000 pagina's
CE313A HP 126A originele magenta LaserJet tonercartridge 1000 pagina's
Meer informatie over cartridge-opbrengst (pagina's en foto's) is beschikbaar op:
www.hp.com/go/pageyield

Interface mogelijkheden

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver

Inbegrepen software

Windows: HP installer/uninstaller, HP raster printerdriver, HP Toolbox, HP Help
en Learn Center; Mac: HP installer/uninstaller, HP raster printerdriver, HP Utility

Printerbeheer

Windows: HP Toolbox FX (standaardinstallatie); SNP Alerts
(minimuminstallatie); HP Web Jetadmin (downloaden); Mac: HP Utility

Afmetingen printer (B x D x H)

399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maximum 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (inclusief
uitstekende delen als invoerlade en papierstop uitgeschoven zijn voor werken
met folioformaat)

Interface mogelijkheden

Optioneel: Compatibele HP Jetdirect printservers: HP Jetdirect ew2500
802.11b/g Wireless printserver J8021A

Netwerkklaar

CF346A: OptioneelCE918A: Standaard (ingebouwd Ethernet, WiFi
802.11b/g/n)

Vaste schijf

Geen

Afmetingen verpakking (B x D x H)

498 x 298 x 387 mm

mediatypen

Papier (bond, brochure, kleur, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt,
geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten

Gewicht printer

12.1 kg

Gewicht verpakking

13,4 kg

mediaformaten

ondersteund A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single en
double); enveloppen (DL, C5, B5); afwijkend OR afwijkende formaten: 76 x 127
tot 216 x 356 mm

Omgevingscondities

Temperatuur: 15 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 70% rel

Gegevensopslag

Temperatuur: -20 tot 40° C, Luchtvochtigheid: 10 tot 95% relatieve
luchtvochtigheid

Geluid

Geluidskrachtemissie: 6,2 B(A); Geluidsdruk: 49 dB(A)

Voeding

vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±3 Hz)
verbruik: 295 Watt (tijdens afdrukken), 8 Watt (standby), 3,1 Watt (slaapstand),
< 1 Watt (auto-uit), 0,2 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 0,925
kW-uur/week
Ingebouwde voedingsmodule

certificaten

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse 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 richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige
EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen
ENERGY STAR-gekwalificeerd: Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Garantie

Eén jaar garantie, exchange. Garantie- en supportopties variëren per product,
land en lokale wettelijke vereisten.

service en support

UM137E HP Care Pack, exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar
UM133E HP Care Pack, exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
(UM137E: Oostenrijk. Baltische landen, België, Bulgarije, Tsjechische Republiek,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland,
Israël, Italië, Malta, Moldavië, MEMA, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal,
Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden,
Zwitserland, Groot-Brittannië. UM133E: Oostenrijk, België, Denemarken,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal,
Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechische Republiek,
Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije.)

mediaverwerking

Invoercapaciteit: 150 vel; Tot 10 enveloppen Enveloppen
Uitvoercapaciteit: 50 vel, Tot 10 enveloppen
maximum: 50 vel
Dubbelzijdig printen: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Papiergewicht

Ondersteund, per papierbaan: 60 tot 176 gr/m² (gewoon papier); tot 220 gr/m²
(glanzend papier)

Compatibele besturingssystemen

Installatie van de complete software ondersteund op: Windows 10, Windows 8,
Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits); Alleen
driverinstallatie ondersteund op: Windows Server 2008 (32-bits/64-bits),
Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 en hoger); Mac OS X v10.5.8, v10.6;
Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een
vooraf samengesteld pakket), 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) (ondersteund door het
automatische installatieprogramma)

Minimum systeemeisen

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1-GHz 32-bits
(x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 200
MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 256
MB RAM; 300 MB vrije schijfruimte; Cd/dvd-rom drive of internet; USB- of
netwerkpoort

Dubbelzijdig printen

Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Voetnoten

1 Ingebouwde draadloze en Ethernet interface alleen op de HP LaserJet Pro CP1025nw. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve

VPN-connectie.; 2 Energieverbruik op basis van vergelijkende TEC-metingen die beschikbaar zijn op energystar.gov en eu-energystar.org voor single-function kleurenlaserprinters uit juni 2010. TEC gebaseerd op monochrome pagina's bij
monochrome afdruksnelheid. Individuele productconfiguratie en gebruik beïnvloeden het stroomverbruik.; 3 Een internetverbinding naar de printer is vereist. De functie werkt met elk internet-verbonden en e-mail-compatibel apparaat. De
afdruktijden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJets is een firmwareupgrade vereist. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op www.hp.com/go/eprintcenter. Meer oplossingen zijn beschikbaar op
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro CP1025nw Color printer.; 4 Gebaseerd op personal kleurenprinters, zoals gedefinieerd door IDC en leverbaar vanaf juni 2010, zoals gemeten per volume
(b x d x h) volgens de specificaties van de fabrikant of zoals gemeten volgens operationeel A4-formaat.; 5 Vergeleken met de HP LaserJet Pro P1102/P1102W printer (één-functie) printer en de HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf,
M1214nfh, M1217nfh MFP. Aannemend dat de klant tenminste 30% van het totale aantal pagina's in kleur afdrukt met content die vergelijkbaar is met de ISO/IEC 19798 kleuren testset (www.iso.org/jtc1/sc28) en een gemiddelde joblengte
van 3 pagina's. Opbrengst bepaald aan de hand van ISO/IEC teststandaarden. De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren.; 6 Mobiel apparaat moet
draadloos gebruik ondersteunen. Printer moet HP ePrint-compatibel zijn. Mogelijk zijn een driver of Apps vereist, die u kunt downloaden van www.hp.com/go/eprintcenter. Alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro CP1025nw Color printer.;
7 Ondersteunt iOS 4.2 apparaten (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS en 3e en 4e generatie iPod touch) die geschikt zijn voor multitasking. Werkt met HP ePrint-compatibele printers en all-in-ones. Voor AirPrint en iOS 4.2 apparaten is een 802.11
draadloze netwerkverbinding met de printer vereist. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc. iPad, iPhone en iPod touch
zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. Alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro CP1025nw Color printer.; 8 In vergelijking met traditionele fusing.; 9 HP Auto-off functie is afhankelijk van printer
en instellingen. Vergelijking van het energieverbruik van HP LaserJets met HP Auto-off technologie met die van de voornaamste concurrerende modellen, gebaseerd op marktgegevens uit september 2010. Energiegebruik gebaseerd op
interne tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma of op de TEC-waarde op energystar.gov./eu-energystar.org, de hoogste gerapporteerde TEC-waarde is gebruikt. Het werkelijke
stroomverbruik kan variëren.; 10 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's cartridge retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 50 landen en regio's overal ter wereld beschikbaar via het HP Planet Partners
programma. Kijk voor meer informatie of om retourenveloppen en verzameldozen te bestellen op http://www.hp.com/recycle.; 11Voor deze functie is Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0 vereist.
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