Dataark

HP LaserJet Pro
CP1025-fargeskrivere

Legg til farger i høy kvalitet i
dokumenter med en rimelig HP
LaserJet med trådløs tilkobling og
Ethernet-tilkobling. HPs minste
fargelaserskriver er også en av
klodens mest energieffektive. Vær
produktiv når du er på farten, med
HP ePrint.
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Koble trådløst til rimelig fargeutskrift.1
● Skriv ut fra hvor som helst på kontoret og del i et nettverk, med innebygd trådløst og

Ethernet.1

● Spar penger, spar plass: Denne rimelige HP LaserJet-skriveren er en av verdens minste

fargelaserskriver.4

● Skriv ut dokumenter rimelig. Få samme pris per side for svart utskrift som på en HP

LaserJet svart-hvitt-skriver.5

Hovedpunkter
● Oppløsning: ImageREt 2400 (opptil 600 x 600

dpi)

● Utskrift med opptil 4 spm i farger, opptil 16

spm i svart-hvitt
● Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 850
● 1 skuff maks. opptil 150 ark
● Vertsbasert
● HP ePrint, Apple AirPrint™, Trådløst direkte1

● Sikre profesjonelle og nøyaktige resultater med kraftig tekst og jevne farger med HP

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

Fortsett med jobben – enkel mobil utskrift og raskt oppsett.3
● Vær produktiv når du er på farten – skriv ut fra nesten hvor som helst med HP ePrint.3
● Skriv ut på en enkel måte fra mobile enheter – uten et nettverk – ved hjelp av Trådløst

direkte-utskrift.6 Og med AirPrint™ kan du skrive ut trådløst fra iPad®, iPhone® og iPod
touch®.7

● Installer og start utskrift raskt og enkelt.
● Gjør vedlikehold enkelt med originale HP-kassetter og en skriver som er laget for

langvarig ytelse.

Reduser miljøpåvirkningen.
● Spar strøm med hu-HUrtigstartteknologi8, og spar enda mer med HPs teknologi for

automatisk avslåing9.

● Ta vare på ressursene med HPs minste fargelaserskriver.
● Få gratis og enkel resirkulering – kassetter som returneres via HP Planet Partners

resirkuleres på en ansvarlig måte.10

● Skriv ut bare det webinnholdet du trenger, pent og nøyaktig, med HP Smart Web

Printing.11

Lag og skriv ut eget markedsføringsmateriell.
● Lag markedsføringsmateriell og få idéer til utskriftsprosjekter fra HP Creative Studio for

Business.

● Få allsidigheten du trenger til å lage mange forskjellige dokumenter: skriv ut på medier

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

● Oppnå flotte resultater: forhåndskonfigurerte snarveier optimaliserer resultatkvaliteten

på de valgte mediene.

HP LaserJet Pro CP1025-fargeskrivere

Tekniske data
Funksjoner

Utskr.

Utskriftshastighet

Opptil 16 spm ISO svart (A4); Opptil 4 spm ISO farger (A4)
første side ut: Så raskt som 15,5 sek Svart (A4); Så raskt som 27,5 sek Farge
(A4)
Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du
finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig
hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og
dokumentets kompleksitet.

Innhold i esken

CF346A: HP Color LaserJet Pro CP1025-skriver; HP LaserJet
introduksjonstonerkassetter, svart, cyan, gul, magenta (forhåndsinstallert);
Bildetrommel; CDer med programvare og elektronisk dokumentasjon;
Dokumentasjon (installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre,
garantiveiledning); strømledningCE918A: HP Color LaserJet Pro
CP1025nw-skriver; HP LaserJet introduksjonstonerkassetter, svart, cyan, gul,
magenta (forhåndsinstallert); Bildetrommel; CDer med programvare og
elektronisk dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning,
kundestøttebrosjyre, garantiveiledning); strømledning; USB-kabel

Utskriftsoppløsning

Opptil 600 x 600 dpi Svart; Opptil 600 x 600 dpi Farge

Utskriftsteknologi

Laser

Utskriftsområde

Utskriftsmarger: Topp: 4,3 mm; Bunn: 4,3 mm; Venstre: 4,3 mm; Høyre: 4,3
mm

Rekvisita

CE314A HP 126A LaserJet-bildetrommel 14000 sider (svart-hvitt) 7000 sider
(farger)
CE310A HP 126A svart original LaserJet-tonerkassett 1200 sider
CE311A HP 126A cyan original LaserJet-tonerkassett 1000 sider
CE312A HP 126A gul original LaserJet-tonerkassett 1000 sider
CE313A HP 126A magenta original LaserJet-tonerkassett 1000 sider
Hvis du vil ha informasjon om utskrifts- og fotokapasitet per patron, kan du se
http://www.hp.com/go/page/yield

Utskriftsspråk

Vertsbasert

Patron-/kassettnummer

4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)

Månedlig kapasitet

Opptil 15 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 850

Automatisk papirsensor

Nei

Skjerm

Ingen

Tilkobling

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver

Inkludert programvare

Trådløst

CF346A: Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehørCE918A: Ja,
innebygd WiFi 802.11b/g/n

Windows: HP installering/avinstallering, HP Raster-utskriftsdriver, HP
Verktøykasse, HP Hjelp og opplæringssenter; Mac: HP
installering/avinstallering, HP Raster-utskriftsdriver, HP Utility

Tilkobling

Tilleggsutstyr: Kompatible HP Jetdirect-utskriftsservere: HP Jetdirect ew2500
802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A

Skriverstyring

Windows: HP Toolbox FX (standardinstallasjon); SNP Alerts
(minimumsinstallasjon); HP Web Jetadmin (nedlasting); Mac: HP Utility

Nettverksklar

CF346A: TilleggsutstyrCE918A: Standard (innebygd Ethernet, WiFi
802.11b/g/n)

Skrivermål (B x D x H)

Harddisk

Ingen

399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maksimum 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (inkludert
utstikkere, med innskuff og papirstopp trukket ut for konfigurasjon med
Legal-størrelse)

papirtyper

Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, fortrykt,
forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong

Pakkemål (B x D x H)

498 x 298 x 387 mm

Skrivervekt

12.1 kg

papirformater

støttes A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, postkort (enkle og doble JIS);
konvolutter (DL, C5, B5); egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm

Pakkevekt

13,4 kg
Temperatur: 15 til 32,5 °C, Fuktighet: 20 til 70 % RF

Papirkapasitet: Opptil 150 ark; Inntil 10 konvolutter Konvolutter
Utskuffkapasitet: Opptil 50 ark, Inntil 10 konvolutter
maksimum: Opptil 50 ark
Dobbeltsidig utskrift: Manuelt (driverstøtte følger med)

Driftsmiljø

mediehåndtering

Datalagring

Temperatur: -20 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 95 % RF

Akustisk

Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A); Lydtrykk: 49 dB(A)

Strøm

krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)
forbruk: 295 watt (utskrift), 8 watt (klar), 3,1 watt (hvile), < 1 watt (auto-av),
0,2 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 0,925 kWt/uke
Innebygd strømforsyning

sertifiseringer

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-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre
EMC-godkjenning som er påkrevd i enkelte land
ENERGY STAR-kvalifisert: Ja

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Garanti

Ett års begrenset garanti, utskifting av produkt. Alternativene for garanti og
støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.

service og support

UM137E HP Care Pack, utskiftingsservice (standard omløpstid), 3 år
UM133E HP Care Pack, utskiftingsservice neste arbeidsdag, 3 år
(UM137E: Østerrike. Baltikum, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland,
Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Israel, Italia, Malta, Moldova, MEMA,
Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia,
Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia. UM133E: Belgia, Danmark,
Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal,
Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn,
Østerrike.)

Papirvekt

Støttes, via papirbane: 60 til 176 g/m² (vanlig papir); opptil 220 g/m² (glanset
papir)

Kompatible operativsystemer

Full programvareinstallering støttes på: Windows 10, Windows 8, Windows 7
(32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Bare driverinstallering støttes
på: Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit) (SP3
eller høyere); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat
Enterprise Linux 5.0 (støttes med forhåndsbygd 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)
(støttes av automatisk installeringsprogram)

Minimum systemkrav

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz 32-bit
(x86) eller 64-bit (x64) prosessor, 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit),
200 MB tilgjengelig harddiskplass, CD-/DVD-ROM-stasjon eller Internett, USBeller nettverksport
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-prosessor;
256 MB minne; 300 MB ledig harddiskplass; CD/DVD-ROM eller Internett; USBeller nettverksport

Dobbeltsidig utskrift

Manuelt (driverstøtte følger med)

Fotnoter

1 Innebygd trådløs og Ethernet-tilkobling er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro CP1025nw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.; 2

Strømforbruk basert på konkurrerende TEC-måleresultater funnet på energystar.gov og eu-energystar.org for enkeltfunksjons fargelaserskrivere per juni 2010. TEC basert på sv-hv-sider i sv-hv-hastighet. De enkelte
produktkonfigurasjonene og bruk vil påvirke strømforbruket.; 3 Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle tilkoblede Internett- og e-post-aktiverte enheter. Utskriftstiden kan variere. Enkelte HP
LaserJet-produkter kan kreve en fastvareoppgradering. Du finner en liste over dokument- og bildetyper som støttes, på www.hp.com/go/eprintcenter. Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions for å finne flere løsninger. Bare
tilgjengelig på HP LaserJet Pro CP1025nw fargeskriver.; 4 Basert på personlige fargeskrivere som definert av IDC og levert per juni 2010 som målt etter volum (WXDXH) basert på produsentens spesifikasjoner, eller som målt med
funksjonell “A4”-størrelse.; 5 Sammenliknet med HP LaserJet Pro P1102/P1102W-skriveren (enkeltfunksjon) og HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nfh, M1217nfh MFP. Forutsetter at kunden skriver ut minst 30 prosent av
det totale sideantallet i farger med innhold som tilsvarer ISO/IEC 19798-testpakken for farger (www.iso.org/jtc1/sc28) og en gjennomsnittlig jobbstørrelse på tre sider. Kapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk
kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer.; 6 Den mobile enheten må være aktivert for trådløs kommunikasjon. Skriveren må være HP ePrint-aktivert.
Funksjonen kan kreve driver eller apper som er tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/go/eprintcenter. Bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro CP1025nw fargeskriver.; 7Støtter iOS 4.2-enheter (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS og 3. og 4.
generasjons iPod touch) som støtter fleroppgavekjøring. Fungerer med HP ePrint-aktiverte skrivere og alt-i-ett-enheter. AirPrint og iOS 4.2-enheter krever en trådløs 802.11-nettverkstilkobling til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det
fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro
CP1025nw fargeskriver.; 8 Sammenliknet med tradisjonell fuserteknologi.; 9 HP-funksjonen Auto-av avhenger av skriveren og innstillingene. Sammenlikner strømforbruk for HP LaserJet-enheter med HP Auto-av-teknologi med de største
konkurrerende modellene basert på markedsandel per september 2010. Strømforbruk basert på testing internt i HP i samsvar med ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) eller TEC-verdi funnet på
energystar.gov./eu-energystar.org, med bruk av høyeste rapporterte TEC-verdi. Faktisk strømforbruk kan variere.; 10 Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land,
områder og regioner over hele verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Hvis du ønsker mer informasjon, eller returkonvolutter og innsamlingsesker, kan du besøke http://www.hp.com/recycle.; 11Bruk av denne funksjonen krever
Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0.

http://www.hp.com/no

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som
eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle
tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
4AA3-1027NOE, November 2015

