Údajový list

Rad farebných tlačiarní HP
LaserJet Pro CP1025

Pridajte vysokokvalitné farby
pomocou cenovo dostupnej
tlačiarne HP LaserJet s
bezdrôtovým a Ethernet
pripojením. Najmenšia farebná
laserová tlačiareň HP je tiež jedna z
energeticky najefektívnejších na
svete. Ostaňte produktívni aj na
cestách vďaka HP ePrint.
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Pripojte sa bezdrôtovo k cenovo dostupnej farebnej tlačiarni.1
● Tlačte odkiaľkoľvek v kancelárii a zdieľajte po sieti pomocou vstavaného bezdrôtového

pripojenia a Ethernet.1

● Šetrite peniaze a priestor: táto lacná tlačiareň HP LaserJet je jedna z najmenších

farebných laserových tlačiarní na svete.4

● Tlačte dokumenty za prijateľnú cenu. Získajte rovnaké náklady na tlač strany čierneho

textu ako pri čiernobielej tlačiarni HP LaserJet.5

Hlavné body
● Rozlíšenie: ImageREt 2400 (až do 600 x 600

dpi)

● Vytlačí až 4 str./min. vo farbe, až 16 str./min.

v čiernej farbe
● Odporúčaný mesačný objem tlače: 200 až
850
● 1 zásobník max. do 150 listov
● Na báze hostiteľa
● HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct1

● Získajte profesionálne, presné výsledky s tmavým textom a jemnými farbami s HP

ImageREt 2400 a originálnymi kazetami HP s tonerom ColorSphere.

Zostaňte v kontakte s vašimi úlohami – jednoduchá mobilná tlač a rýchla inštalácia.3
● Ostaňte produktívni aj na cestách – tlačte z prakticky ľubovoľného zariadenia s HP

ePrint.3

● Jednoducho tlačte z mobilných zariadení – bez siete – pomocou bezdrôtovej priamej

tlače.6 A s pomocou AirPrint™ môžete jednoducho tlačiť bezdrôtovo zo zariadení iPad®,
iPhone® a iPod touch®.7

● Rýchle a jednoduché inštalovanie a zapnutie.
● Vďaka originálnym tlačovým kazetám a tlačiarni HP určenej na dlhodobú výkonnosť

získate jednoduchú údržbu.

Znížte záťaž na životné prostredie.
● Šetrite energiu s technológiou okamžitého nábehu-HU8 a šetrite ešte viac s technológiou

HP Auto-Off.9

● Šetrite zdroje s najmenšou farebnou laserovou tlačiarňou od HP.
● Získajte bezplatnú a jednoduchú recykláciu – kazety vrátené cez HP Planet Partners sú

zodpovedne recyklované.10

● Tlačte iba webový obsah, ktorý potrebujete, čisto a presne, s tlačou HP Smart Web

Printing.11

Vytvárajte a tlačte vlastné marketingové materiály.
● Navrhujte marketingové materiály a získajte nápady pre svoje tlačené projekty pomocou

HP Creative Studio pre podniky.

● Získajte všestrannosť, ktorú potrebujete pre vytvorenie širokej škály dokumentov: tlačte

na médiá od 7,6 x 12,7 cm do 21,5 x 35,5 cm.

● Dosahujte úžasné výsledky: predkonfigurované skratky optimalizujú kvalitu výstupu

založenú na zvolenom médiu.

Rad farebných tlačiarní HP LaserJet Pro CP1025

Technické špecifikácie
Funkcie

Tlač

Rýchlosť tlače

Až 16 str./min. ISO čierna (A4); Až 4 str./min. ISO farebná (A4)
výstup prvej strany: S rýchlosťou až 15,5 sekundy Čierna (A4); S rýchlosťou až
27,5 s Farebná (A4)
Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných
dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese
http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od
konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

Čo je v krabici

CF346A: Tlačiareň HP Color LaserJet Pro CP1025; úvodné tlačové kazety HP
LaserJet čierna, azúrová, žltá, purpurová (predinštalované); Zobraz. valec;
Disky CD obsahujúce softvér a elektronickú dokumentáciu; Dokumentácia
(Sprievodca inštaláciou, Leták podpory, Záručný list); napájací kábelCE918A:
Tlačiareň HP Color LaserJet Pro CP1025nw; úvodné tlačové kazety HP LaserJet
čierna, azúrová, žltá, purpurová (predinštalované); Zobraz. valec; Disky CD
obsahujúce softvér a elektronickú dokumentáciu; Dokumentácia (Sprievodca
inštaláciou, Leták podpory, Záručný list); Napájací kábel; USB kábel

Rozlíšenie pri tlači

Až 600 x 600 dpi Čiernobiele; Až 600 x 600 dpi Farba

Technológia tlače

Laser

Doplnky

CE314A Zobrazovací valec HP 126A LaserJet 14000 strán (čierna) 7000 strán
(farebná)
CE310A Čierna originálna tonerová kazeta HP 126A LaserJet 1200 strán
CE311A Azúrová originálna tonerová kazeta HP 126A LaserJet 1000 strán
CE312A Žltá originálna tonerová kazeta HP 126A LaserJet 1000 strán
CE313A Purpurová originálna tonerová kazeta HP 126A LaserJet 1000 strán
Informácie o výťažnosti kaziet (počet vytlačených strán a fotografií) nájdete na
adrese http://www.hp.com/go/pageyield

Oblasť tlače

Tlačové okraje: Horný: 4,3 mm; Dolný: 4,3 mm; Ľavý: 4,3 mm; Pravý: 4,3 mm

Jazyky tlače

Na báze hostiteľa

Počet tlačových kaziet

4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)

Mesačná zaťažiteľnosť

Až 15 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 200 až 850

Automatický senzor papiera

Nie

Obrazovka

Žiadne

Bezdrôtová

CF346A: Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstvaCE918A:
Áno, vstavané WiFi 802.11b/g/n

Konektivita

J8021A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Zahrnutý softvér

Windows: softvér HP Installer/Uninstaller, tlačový ovládač HP Raster, softvér HP
Toolbox, HP Help and Learn Center; Mac: softvér HP Installer/Uninstaller,
tlačový ovládač HP Raster, softvér HP Utility

Konektivita

Voliteľné: Kompatibilné tlačové servery HP Jetdirect: Bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect ew2500 802.11b/gJ8021A

Správa tlačiarne

Windows: HP Toolbox FX (predvolená inštalácia); SNP upozornenia (minimálna
inštalácia); HP Web Jetadmin (preberanie); Mac: HP Utility

Použiteľnosť v sieti

CF346A: VoliteľnéCE918A: Štandard (vstavaný Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Rozmery tlačiarne (Š x H x V)

pevný disk

Žiadne

typy médií

Papier (pauzovací, na tlač brožúr, farebný, lesklý, hlavičkový, fotografický,
bežný, predtlačený, preddierovaný, recyklovaný, drsný), transparentné fólie,
štítky, obálky, karty

399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maximum 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (vrátane
výstupkov, s vysunutým vstupným zásobníkom a zarážkou papiera pre
prevádzkové konfigurácie rozmeru legal)

Rozmery balenia (Š x H x V)

498 x 298 x 387 mm

Hmotnosť tlačiarne

12.1 kg

podporované A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (jednoduchý a
dvojitý formát JIS); obálky (DL, C5, B5); vlastné: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm

Hmotnosť balíka

13,4 kg
Teplota: 15 až 32,5 °C, Vlhkosť: od 20 do 70% relatívnej vlhkosti

Vstupná kapacita: Až 150 listov; Až 10 obálok Obálky
Výstupná kapacita: Až 50 listov, Až 10 obálok
maximum: Až 50 listov
Duplexná tlač: Ručná (podpora ovládača zaistená)

Prevádzkové prostredie
Ukladacie zariadenia

Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkosť: od 10 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika

Emisie akustického výkonu: 6,2 B(A); Emisie akustického tlaku: 49 dB(A)

napájanie

požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V striedavý prúd (±10 %), 50 Hz
(±3 Hz)
spotreba: 295 W (tlač), 8 W (pohotovostný režim), 3,1 W (režim spánku), < 1 W
(auto-off), 0,2 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,925
kWh/týždeň
Vstavaný zdroj napájania

certifikáty

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Trieda 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 Direktíva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné
povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín
Spĺňa normu ENERGY STAR: Áno

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne

Záruka

Jednoročná obmedzená záruka, výmena tovaru. Možnosti záruky a podpory sa
líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

služby a podpora

UM137E HP Care Pack, výmenný servis Exchange Service (štandardná doba
obehu), 3 roky
UM133E HP Care Pack, služba výmeny v nasledujúci pracovný deň Next
Business Day Exchange Service, 3 roky
(UM137E: Rakúsko. Pobaltské krajiny, Belgicko, Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Izrael,
Taliansko, Malta, Moldavsko, Blízky Východ/Severná Afrika, Holandsko, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Južná Afrika,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia. UM133E: Rakúsko, Belgicko,
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko,
Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Česká republika,
Grécko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

veľkosti médií
manipulácia s médiami

Gramáž papiera

Podporované, dráhou papiera: 60 až 176 g/m² (obyčajný papier); až do 220
g/m² (lesklý papier)

Kompatibilné operačné systémy

Úplná inštalácia softvéru je podporovaná v systémoch: Windows 10, Windows
8, Windows 7 (32-/64-bitový), Windows Vista (32-/64-bitový); Inštalácia
samostatných ovládačov je podporovaná v systémoch: Windows Server 2008
(32-/64-bitový), Windows Server 2003 (32-bitový) (SP3 alebo novší); Mac OS X
v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0
(podporovaný s vopred zostaveným balíkom), 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) (podporovaný
automatickým inštalátorom)

Minimálne požiadavky na systém

Duplexná tlač

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz
32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, 1 GB pamäte RAM (32-bitový
systém) alebo 2 GB pamäte RAM (64-bitový systém), 200 MB voľného miesta
na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB
alebo sieťový port
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core; 256
MB RAM; 300 MB voľného miesta na pevnom disku; CD/DVD-ROM alebo
internet; USB alebo sieťový port
Ručná (podpora ovládača zaistená)

Poznámky

1 Vstavané bezdrôtové a Ethernet pripojenie je dostupné iba pri HP LaserJet Pro CP1025nw. Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.; 2

Spotrebovaná energia založená na konkurenčnom meraní TEC, výsledky je možné nájsť na energystar.gov a eu-energystar.org pre jednoduché farebné laserové tlačiarne predávané v júni 2010. TEC založené na mono strane pri rýchlosti
mono tlače. Individuálne produktové konfigurácie a používanie ovplyvnia príkon.; 3 Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Funkcia funguje s ľubovoľným zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Časy tlače sa môžu líšiť.
Niektoré tlačiarne HP LaserJet si môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru. Zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov sa nachádza na www.hp.com/go/eprintcenter. Informácie o ďalších riešeniach sa nachádzajú na
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Dostupné iba k farebnej tlačiarni HP LaserJet Pro CP1025nw.; 4 Založené na osobných farebných tlačiarňach podľa definície IDC a predaji v júni 2010 podľa meraní podľa objemu (WXDXH) použitím
špecifikácií výrobcu alebo meraní pri tlači na papier rozmeru „A4“.; 5 V porovnaní s tlačiarňou HP LaserJet Pro P1102/P1102W (s jednou funkciou) a multifunkčnými tlačiarňami HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nfh,
M1217nfh. Za predpokladu, že zákazník tlačí aspoň 30 percent strán vo farbe s obsahom podobným farebnej testovacej súprave ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) a pri celkovej priemernej dĺžke tlačovej úlohy tri strany. Výdatnosť sa
zakladá na použití testovacích noriem ISO/IEC. Skutočná výdatnosť a náklady sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, počtu vytlačených farebných strán a ďalších faktorov.; 6 Mobilné zariadenie musí podporovať bezdrôtové
pripojenie. Tlačiareň musí podporovať technológiu HP ePrint. Funkcia môže vyžadovať ovládač alebo aplikácie, ktoré sú k dispozícii na prevzatie na http://www.hp.com/go/eprintcenter. Dostupné iba k farebnej tlačiarni HP LaserJet Pro
CP1025nw.; 7 Podporuje zariadenia iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS, a 3. a 4. generáciu zariadení iPod touch), ktoré podporujú multitasking. Funguje s tlačiarňami a zariadeniami All-in-One s funkciou HP ePrint. AirPrint a zariadenia iOS
4.2 vyžadujú bezdrôtové sieťové pripojenie 802.11 k tlačiarni. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. AirPrint a logo AirPrint sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. iPad,
iPhone a iPod touch sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrovanej v USA a iných krajinách. Dostupné iba k farebnej tlačiarni HP LaserJet Pro CP1025nw.; 8 Pri porovnaní s tradičným zahrievaním.; 9 Možnosti technológie HP
Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení. Porovnanie spotreby energie tlačiarní HP LaserJet s technológiou automatického vypnutia HP s najlepšími konkurenčnými modelmi na základe podielu na trhu k septembru 2010. Spotreba energie
založená na internom testovaní v spoločnosti HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® alebo hodnoty uvedenej na adrese energystar.gov./eu-energystar.org pomocou najvyššej uvedenej hodnoty TEC.
Skutočná spotreba sa môže líšiť.; 10 Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tlačových kaziet HP je prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupná vo vyše 50 krajinách a teritóriách na celom svete. Ďalšie
informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/recycle, kde môžete požiadať aj o návratné obálky a zberné škatule.; 11Pre používanie tejto funkcie je potrebný Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0.

http://www.hp.com/sk/

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré
sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú
interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik
akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
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