Datablad

HP LaserJet Pro CP1025
färgskrivarserie

Lägg till högkvalitativ färg med en
överkomlig, trådlös och
Ethernet-ansluten HP LaserJet.
HPs minsta färglaserskrivare är
också en av planetens mest
energisnåla. Förbli produktiv på
resande fot med HP ePrint.
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Anslut trådlöst till en överkomlig färgskrivare.1
● Skriv ut var som helst på kontoret och dela skrivaren i ett nätverk med hjälp av inbyggda

trådlösa funktioner och Ethernet.1

● Spara pengar, spara utrymme: denna billiga HP LaserJet är en av världens minsta

färglaserskrivare.4

● Skriv ut dokument till överkomligt pris. Få samma kostnad per sida för svartvitt som

med en svartvit HP LaserJet-skrivare.5

Höjdpunkter
● Upplösning: ImageREt 2400 (upp till 600 x

600 dpi)

● Skriv ut upp till 4 sid/min i färg och 16 sid/min

i svartvitt
● Rekommenderat antal sidor per månad: 200
till 850
● 1 fack för max 150 ark
● Värdbaserad
● HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct1

● Försäkra dig om att få professionella, exakta resultat med markant text och jämna

färger med HP ImageREt 2400 och HPs originalkassetter med ColorSphere-toner.

Koncentrera dig på uppgiften – enkla mobilutskrifter och snabb installation. 3
● Var produktiv på resande fot – skriv ut från i stort sett var som helst med HP ePrint.3
● Skriv enkelt ut från mobila enheter – utan nätverk – med trådlös direktutskrift.6 Och med

AirPrint™ kan du enkelt skriva ut trådlöst från din iPad®, iPhone® eller iPod touch®.7

● Installera och börja skriva ut snabbt och enkelt.
● Gör underhållet enkelt med HPs originalkassetter och en skrivare som är utformad för

varaktig prestanda.

Minska din påverkan på miljön.
● Spara energi med direktuppvärmningsteknik8 och ännu mer med HP-teknik för

automatisk avstängning.9

● Spara på resurser med HPs minsta färglaserskrivare.
● Dra nytta av kostnadsfri och enkel återvinning – kassetter som returneras via HP Planet

Partners återvinns på ett ansvarsfullt sätt.10

● Skriv endast ut det webbinnehåll du behöver, snyggt och exakt, med HP Smart

webbutskrift.11

Skapa och skriv ut eget marknadsföringsmaterial.
● Utforma marknadsmaterial och hämta idéer till dina utskrivna projekt från HP Creative

Studio för företag.

● Få den mångsidighet du behöver för att ta fram vitt skilda dokument: skriv ut på medier

från 7,6 x 12,7 cm till 21,5 x 35,5 cm.

● Uppnå fantastiska resultat: förkonfigurerade genvägar optimerar utskriftskvaliteten

baserat på det valda utskriftsmaterialet.

HP LaserJet Pro CP1025 färgskrivarserie

Teknisk information
Funktioner

Skriv ut

Utskriftshastighet

Upp t 16 sid/min ISO svart (A4); Upp t 4 sid/min ISO färg (A4)
första sidan utskriven: Så snabbt som 15,5 sek Svart (A4); Så snabbt som 27,5
sek Färg (A4)
Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej
medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims.
Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin
och dokumentens komplexitet.

Medföljer

CF346A: HP Color LaserJet Pro CP1025 skrivare; HP LaserJet
starttonerkassetter, svart, cyan, gul, magenta (förinstallerade); Trumenhet;
CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Dokumentation
(installationshandbok, supportbroschyr, garantiguide); strömsladdCE918A: HP
Color LaserJet Pro CP1025nw skrivare; HP LaserJet starttonerkassetter, svart,
cyan, gul, magenta (förinstallerade); Trumenhet; CD-skivor med programvara
och elektronisk dokumentation; Dokumentation (installationshandbok,
supportbroschyr, garantiguide); strömsladd; USB-kabel

Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi Svart; Upp till 600 x 600 dpi Färg

Utskriftsteknik

Laser

Förbrukningsartiklar

CE314A HP 126A LaserJet-trumenhet 14 000 sidor (svart) 7000 tum (färg);
CE310A HP 126A svart LaserJet-tonerkassett, original 1 200 sidor
CE311A HP 126A cyan LaserJet-tonerkassett, original 1 000 sidor
CE312A HP 126A gul LaserJet-tonerkassett, original 1 000 sidor
CE313A HP 126A magenta LaserJet-tonerkassett, original 1 000 sidor
För information om antal sidor och foton per patron, se
http://www.hp.com/go/pageyield

Utskriftsområde

Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,3 mm; Underkant: 4,3 mm; Vänster: 4,3 mm;
Höger: 4,3 mm

Skrivarspråk

Värdbaserad

Bläckpatronsnummer

4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Kapacitet per månad

Upp till 15 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 200 till 850

Automatisk papperssensor

Nej

Anslutning

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

Medföljande program

Bildskärm

Inga

Windows: HP Installerare/Avinstallerare, HP Rasterskrivardrivrutin, HP
Verktygslåda, HP Hjälp- och inlärningscenter; Mac: HP
Installerare/Avinstallerare, HP Rasterskrivardrivrutin, HP-verktyget

Trådlöst

CF346A: Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett
hårdvarutillbehörCE918A: Ja, inbyggt WiFi 802.11b/g/n

Skrivarhantering

Windows: HP Toolbox FX (standardinstallation); SNP-varningar
(minimiinstallation); HP Web Jetadmin (nedladdning); Mac: HP Verktyg

Anslutning

Tillval: Kompatibla HP Jetdirect-printservrar: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
trådlös printserver J8021A

Skrivarens mått (B x D x H)

Nätverksklar

CF346A: TillvalCE918A: Standard (inbyggt Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maximal 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (inklusive
utskjutande delar, med inmatningsfacket och pappersstoppet utdragna för
användning av Legal-format)

Hårddisk

Inga

Emballagets yttermått (B x D x H)

498 x 298 x 387 mm

medietyper

Papper (brevpapper, broschyr, färg, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt,
hålat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort

Skrivarens vikt

12.1 kg

Emballagevikt

13,4 kg

mediestorlekar

Stöds A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla och dubbla); kuvert
(DL, C5, B5); anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm

Driftsmiljö

Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 20 till 70 % RH

Informationslagring

Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 95 % relativ luftfuktighet

Akustik

Ljudeffekt: 6,2 B(A); Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A)

Strömförsörjning

krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)
förbrukning: 295 W (utskrift), 8 W (redo), 3,1 W (viloläge), < 1 W (automatiskt
avstängd), 0,2 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 0,925 kWh/vecka
Inbyggd nätadapter

certifieringar

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN
61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, GB
9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra
EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna
ENERGY STAR-kvalificerad: Ja

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Garanti

Ett års begränsad garanti, produktutbyte. Garanti- och supportalternativ
varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

service och support

UM137E HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år
UM133E HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
(UM137E: Österrike. Baltikum, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Israel, Italien, Malta, MEMA, Moldavien, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Sydafrika Tjeckien, Tyskland och Ungern. UM133E:
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

mediehantering

Inmatningskapacitet: Upp till 150 ark; Upp till 10 kuvert Kuvert
Utmatningskapacitet: Upp till 50 ark, Upp till 10 kuvert
maximal: Upp till 50 ark
Duplexutskrift: Manuell (stöd för drivrutiner finns)

Pappersvikt

Stöds, per pappersbana: 60 till 176 g/m² (vanligt papper); upp till 220 g/m²
(glättat papper)

Kompatibla operativsystem

Kompletta programvaruinstallationer stöds på: Windows 10, WIndows 8,
Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars);
Installationer enbart av drivrutiner stöds på: Windows Server 2008 (32-bitars
och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X
v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med
ett färdigt paket), 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) (stöds av den automatiska installeraren)

Lägsta systemkrav

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz
32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB
RAM (64-bitars), 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller
internet, USB- eller nätverksport
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor;
256 MB RAM; 300 MB ledigt hårddiskutrymme; CD/DVD-ROM eller internet;
USB- eller nätverksport

Duplexutskrift

Manuell (stöd för drivrutiner finns)

Fotnoter

1 Inbyggd trådlös anslutning och Ethernet-anslutning finns endast på HP LaserJet Pro CP1025nw. Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när

VPN-anslutningar är aktiva.; 2 Den angivna förbrukade energimängden är baserad på resultat från jämförande TEC-mätningar på energystar.gov och eu-energystar.org för enfunktions färglaserskrivare i juni 2010. Den typiska
elförbrukningen har uppmätts för svartvita sidor med svartvit utskriftshastighet. Den individuella produktkonfigurationen och användningen påverkar strömförbrukningen.; 3 Kräver en Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan
användas med anslutna enheter som har Internet- och e-postfunktion. Utskriftstiderna kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas. En lista över dokument- och bildtyper som stöds finns på
www.hp.com/go/eprintcenter. För ytterligare lösningar, se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Endast tillgängligt på HP LaserJet Pro CP1025nw färgskrivare.; 4 Baserat på färgskrivare som definierats för personligt bruk enligt IDC
och som levererats i juni 2010 och vars volym (B x D x H) uppmätts med hjälp av tillverkarnas specifikationer eller som har kapacitet för A4-format.; 5 Jämfört med HP LaserJet Pro P1102/P1102W skrivare (enfunktions) och HP LaserJet
ProM1132, M1136,M1212nf,M1214nfh,M1217nfh MFP. Förutsatt att kunden skriver ut minst 30 procent av det totala antalet sidor i färg med liknande innehåll i ISO/IEC 19798 färgtestserie (www.iso.org/jtc1sc28/) och en generell,
genomsnittlig utskriftslängd på tre sidor. Kapaciteten fastställd med ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.; 6 Den
mobila enheten måste vara beredd för trådlös funktion. Skrivaren måste vara HP ePrint-beredd. Funktionen kan kräva drivrutiner eller appar som kan laddas ned från www.hp.com/go/eprintcenter. Endast tillgängligt på HP LaserJet Pro
CP1025nw färgskrivare.; 7 Stöder iOS 4.2-enheter (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS och 3:e och 4:e generationens iPod touch) som stöder flerprogramskörning. Fungerar med HP ePrint-beredda skrivare och allt-i-ett-enheter. AirPrint och iOS 4.2
-enheter kräver en trådlös 802.11-nätverksanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. iPad,
iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Endast tillgängligt på HP LaserJet Pro CP1025nw färgskrivare.; 8 Jämfört med traditionell fixering.; 9 HP-funktionerna för automatisk
avstängning är beroende av skrivare och inställningar. Jämförelse av energiförbrukningen hos HP LaserJet med HP-teknik för automatisk avstängning och ledande konkurrerande modeller baserat på marknadsandel i september 2010.
Energiförbrukningen är baserad på HPs interna tester enligt ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption) eller det TEC-värde som finns på energystar.gov./eu-energystar.org, där det största rapporterade
TEC-värdet har använts. Den faktiska energiförbrukningen kan variera.; 10 Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs tonerkassetter och bläckpatroner är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder och territorier
över hela världen via HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och kartonger för stora volymer, gå till http://www.hp.com/recycle.; 11 För att kunna använda denna funktion behöver du
Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0.
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