Seria de imprimante color HP LaserJet Pro CP1525
Ideal pentru acasă şi pentru birouri mici care au nevoie
de comoditatea lucrului wireless şi de culori de calitate
profesională, obţinute de la o imprimantă de reţea simplu
de utilizat şi cu un cost redus; şi abilitatea de a imprima
de oriunde utilizând un dispozitiv mobil, cu HP ePrint.

Imprimaţi wireless documente color de calitate
profesională3.

Creaţi şi imprimaţi propriile materiale de
marketing.

● Imprimaţi de oriunde din birou şi partajaţi resursele
de imprimare într-o reţea utilizând conexiunile
wireless3 şi Ethernet 10/100 încorporate.

● Estimaţi costurile de imprimare cu software-ul inclus şi
obţineţi idei de proiecte, instrumente şi şabloane de
la HP.

● Asiguraţi intensitatea remarcabilă a culorilor, luciu
intens şi claritatea textului cu HP ImageREt 3600 şi cu
cartuşe HP Originale cu toner ColorSphere.

● Creaţi broşuri, cărţi poştale şi altele pe o gamă largă
de dimensiuni de hârtie, de la 7,6 x 12,7 cm la
21,5 x 35,5 cm.

● Cu HP EasyColor obţineţi automat imprimări de
calitate excelentă pentru text, imagini şi grafică.

● Obţineţi rezultate deosebite: comenzile rapide
pre-configurate optimizează calitatea de ieşire în
funcţie de suportul selectat.

● Îmbunătăţiţi documentele cu culori, în acelaşi timp
menţinând scăzute costurile de imprimare – obţineţi
acelaşi cost pe pagină pentru imprimare cu negru ca
şi cel de la o imprimantă alb-negru HP LaserJet2.

● Reglaţi cu uşurinţă culorile spot şi aplicaţi-le pe tot
parcursul unui document cu setări de bază pentru
potrivirea culorilor.

Bucuraţi-vă de configurarea rapidă şi simplă şi
imprimaţi de oriunde1.
● Imprimaţi de oriunde şi oricând cu un telefon
inteligent, cu un PC portabil sau cu alt dispozitiv
mobil, utilizând HP ePrint1.
● Instalaţi şi începeţi să imprimaţi rapid şi simplu.
● Simplificaţi întreţinerea consumabilelor – comandaţi
cartuşe cu HP SureSupply şi le instalaţi simplu4.
● Lucraţi şi întreţineţi simplu imprimanta, datorită unui
panou de control simplu de utilizat şi intuitiv.

●

Reduceţi consumul de energie cu până la 50% datorită tehnologiei Instant-on1.

Reciclare convenabilă a cartuşelor în peste 49 de ţări2.
● Rezultate deosebite pe hârtie reciclată.
●

Certificat ENERGY STAR®

1 Economii de energie bazate pe testele HP care utilizează metoda Consum tipic de energie (TEC) din
cadrul programului ENERGY STAR® pentru produse HP LaserJet cu tehnologie Instant-on comparativ cu
modele competitive de vârf începând cu martie 2009.

2 Disponibilitatea programului poate varia. Returnarea şi reciclarea cartuşului de imprimare HP este
disponibilă în prezent în peste 49 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi
America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.hp.com/recycle.
Reciclaţi componentele hardware ale computerului şi consumabilele de imprimare. Gestionarea
activelor şi serviciile de reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

1 Poate necesita o conexiune de Internet la imprimantă. Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet şi de e-mail şi necesită un
upgrade de firmware. Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/go/ePrintCenter.

2 În comparaţie cu imprimanta HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn. Presupunând că utilizatorul imprimă color cel puţin 30% din totalul paginilor cu conţinut

similar cu cel al pachetului de test color ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) şi că lungimea medie totală a lucrării este de trei pagini. Capacitate de
imprimare stabilită conform standardelor testului ISO/IEC. Capacitatea de imprimare reală şi costurile variază considerabil în funcţie de imaginile imprimate, de
numărul de pagini color imprimate şi de alţi factori.

3 Caracteristica wireless încorporată este disponibilă numai la imprimanta HP LaserJet Pro CP1525nw. Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de
distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

4 Caracteristicile şi disponibilitatea programului pot varia de la o ţară la alta. Pentru detalii, vizitaţi www.hp.com/learn/suresupply.

Informaţii pentru
comandă

Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare
Viteză de imprimare
Procesor
Memorie
Rezoluţie de imprimare
Calitate imprimare
Limbaje imprimantă
Fonturi
Volum de lucru (lunar, A4)
Volum de pagini lunar recomandat
Marginile imprimării
Manipulare suport

Laser
Negru (A4): Până la 12 ppm; Color (A4): Până la 8 ppm
600 MHz, Procesor ARM 1156
128 MB, Extensibilă la 384 MB
Negru: Până la 600 x 600 dpi
Color: Până la 600 x 600 dpi
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript nivel 3
84 fonturi (49 TrueType scalabile şi 35 PostScript)
Până la 30.000 pagini
250 - 1000
sus: 3,5 mm, stânga: 3,5 mm, dreapta: 3,5 mm, jos: 3,5 mm
Intrare
Capacitate
Greutate
Tava 1
Fantă de alimentare prioritară
60 - 220 g/m²
pentru o coală

Tava 2

Tipuri suport
Panou de control

Interfaţă şi conectivitate
Protocoale de reţea acceptate

Compatibilitate sisteme de operare

CE874A

Dimensiune
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15
cm, cărţi poştale (JIS simple şi
duble); plicuri (DL, C5, B5); 76 x
127 - 216 x 356 mm
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15
cm; 76 x 127 - 216 x 356 mm

coli, 150; folii transparente, 50;
60 - 163 g/m²
cărţi poştale, 50; plicuri, 10
Imprimare duplex:
Manual (este asigurat suport în
driver)
Ieşire:
Coli: Până la 125. Plicuri: Maximum 10. Suport transparent: Maximum 50
Hârtie (bond, de broşuri, color, lucioasă, cu antet, foto, obişnuită, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, de maculator), suporturi
transparente, etichete, plicuri, cardstock
CP1525n: LCD cu afişaj de 4,7 cm, cu 2 linii, 16 caractere, pe panoul frontal; 5 butoane (Anulare lucrare, Săgeată la stânga,
Săgeată la dreapta, Selectare, Inversare); 2 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenţie, Pregătit); CP1525nw: LCD cu afişaj de 4,7
cm, cu 2 linii, 16 caractere, pe panoul frontal; 5 butoane (Anulare lucrare, Săgeată la stânga, Săgeată la dreapta, Selectare,
Inversare); 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenţie, Pregătit, Wireless); buton WPS;
CP1525n: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 interfaţă Ethernet 10/100 integrată; CP1525nw: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 interfaţă
Ethernet 10/100 integrată; 1 Wireless 802.11 b/g/n;
CP1525n: Prin soluţia încorporată de lucru în reţea : TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimare: Port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (numai suport
pentru cozi neprelucrate), imprimare prin servicii Web; Discovery: SLP, Bonjour, servicii Web Discovery; IP Config: IPv4 (BootP,
DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată); CP1525nw: Prin soluţia încorporată de lucru în reţea : TCP/IP, IPv4, IPv6;
Imprimare: Port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (numai suport pentru cozi neprelucrate), imprimare prin servicii Web; Discovery: SLP,
Bonjour, servicii Web Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată); Wireless: 802.11
b/g/n, WPS;
Instalare completă de software acceptată pe: Windows® 7 32 biţi şi 64 biţi, Windows Vista® 32 biţi şi 64 biţi, Microsoft®
Windows® XP 32 biţi (SP2 sau superior); Instalări numai de driver acceptate pe: Microsoft® Windows® Server 2008 32 biţi şi 64
biţi, Server 2003 32 biţi (SP3 sau superior); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0
(acceptat cu un pachet pre-încorporat); 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) (acceptat de instalatorul
automat); HPUX 11 şi Solaris® 8/9
Opţional: http://www.hp.com/support/ljcp1520series, faceţi clic pe descărcări de driver şi software

CE875A

Imprimantă HP Color LaserJet
Pro CP1525n; Cartuşe de
imprimare HP Color LaserJet
de început, preinstalate,
pentru 750 de pagini negru, cyan, magenta,
galben - cu toner
ColorSphere; CD-uri care
conţin software pentru
dispozitiv şi documentaţie în
format electronic;
Documentaţie (ghid de
instalare, pliant de asistenţă,
ghid de garanţie); cablu de
alimentare
Imprimantă HP Color LaserJet
Pro CP1525nw; Cartuşe de
imprimare HP Color LaserJet
de început, preinstalate,
pentru 750 de pagini negru, cyan, magenta,
galben - cu toner
ColorSphere; CD-uri care
conţin software pentru
dispozitiv şi documentaţie în
format electronic;
Documentaţie (ghid de
instalare, pliant de asistenţă,
ghid de garanţie); cablu de
alimentare; cablu USB

Specificaţii tehnice
Compatibilitate sisteme de operare reţea Instalare completă de software acceptată pe: Windows® 7 32 biţi şi 64 biţi, Windows Vista® 32 biţi şi 64 biţi, Microsoft®
Windows® XP 32 biţi (SP2 sau superior); Instalări numai de driver acceptate pe: Microsoft® Windows® Server 2008 32 biţi şi 64
biţi, Server 2003 32 biţi (SP3 sau superior); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0
(acceptat cu un pachet pre-încorporat); 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) (acceptat de instalatorul
automat); HPUX 11 şi Solaris® 8/9
Cerinţe minime de sistem
Windows® 7, Windows Vista®: procesor de 1 GHz 32 biţi (x86) sau 64 biţi (x64), RAM de 1 GB (32 biţi) sau RAM de 2 GB (64
biţi), 200 MB spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de reţea; Microsoft® Windows® XP (32
biţi) Service Pack 2: procesor Pentium® de 233 MHz, RAM de 512 MB (32 biţi) sau RAM de 2 GB (64 biţi), 200 MB spaţiu
disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de reţea, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5
sau Intel® Core™; 256 MB RAM; 300 MB spaţiu disponibil pe hard disk; CD/DVD-ROM sau Internet; port USB sau de reţea
Software
Soluţie completă de software Windows®, drivere de imprimare universale HP, HP Basic Colour Match, HP PrintView, consolă de
imprimare HP Eco Solutions, soluţie de software Mac, soluţie de software Linux, driver de imprimare Unix
Gestionarea imprimantei
Windows®: HP Toolbox FX (instalare implicită), alerte SNP (instalare minimă), HP Web Jetadmin (descărcat); Mac: HP Utility
Acustică
Emisii de putere acustică:6,1 B (A)
Emisii de presiune acustică:48 dB (A)
Alimentare curent
Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 295 W (imprimare), 12,5 W (standby), 5,5
W (repaus), 0,2 W (oprire manuală). Consum tipic de energie (TEC) 1,208 kWh/săptămână
Dimensiuni (L x A x î)
Despachetat: CP1525n: 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw: 399 x 453 x 254 mm;
Împachetat: CP1525n: 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw: 500 x 333 x 550 mm;
Greutate
Despachetat: CP1525n: 18,1 kg; CP1525nw: 18,2 kg;
Împachetat: CP1525n: 22,27 kg; CP1525nw: 22,27 kg;
Mediu de funcţionare
Temperatură de funcţionare: 15 la 32,5º C. Temperatură de funcţionare recomandată: 20 la 27º C. Umiditate de funcţionare: 10 80% RH. Umiditate de funcţionare recomandată: 20 - 70% RH. Temperatură de stocare: -20 la 40º C. Umiditate stocare: 10 - 95%
RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,1 B (A)
Gestiunea securităţii
CP1525n: Server Web încorporat în reţea protejată prin parolă, activare/dezactivare porturi de reţea, modificare a parolei
comunităţii SNMPv1; CP1525nw: Wireless: WEP (128 biţi), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), server Web încorporat în reţea
protejată prin parolă, activare/dezactivare porturi de reţea, modificare a parolei comunităţii SNMPv1;
Certificările produsului
Certificări de siguranţă: IEC 60950-1 (internaţional); EN 60950-1+A11 (UE); IEC 60825-1+A1+A2; Licenţă GS (Europa); EN
60825-1+A1+A2 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte
aprobări privind siguranţa în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară
Certificări EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN
55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări
EMC în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară
Garanţie
Un an, garanţie limitată, înlocuire produs. Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de
cerinţele legislaţiei locale.

Informaţii pentru
comandă
Accesorii
CB423A

DIMM HP de 256 MB DDR2
cu 144 pini

Consumabile pentru imprimante
laser
CE320A

Cartuş de imprimare HP
128A LaserJet negru
Capacitatea medie de
imprimare continuă a
cartuşului negru este de
2000 de pagini standard.
Capacitate de imprimare
declarată în conformitate cu
ISO/IEC 19798.

CE321A

Cartuş de imprimare HP
128A LaserJet cyan
Capacitatea medie de
imprimare continuă a
cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este
de 1300 de pagini
standard. Capacitate de
imprimare declarată în
conformitate cu ISO/IEC
19798.

CE322A

Cartuş de imprimare HP
128A LaserJet galben
Capacitatea medie de
imprimare continuă a
cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este
de 1300 de pagini
standard. Capacitate de
imprimare declarată în
conformitate cu ISO/IEC
19798.

CE323A

Cartuş de imprimare HP
128A LaserJet magenta
Capacitatea medie de
imprimare continuă a
cartuşului mixt
cyan/galben/magenta este
de 1300 de pagini
standard. Capacitate de
imprimare declarată în
conformitate cu ISO/IEC
19798.

Pentru a obţine o listă completă de
consumabile şi accesorii, vă rugăm
vizitaţihttp://www.hp.com

Service & asistenţă
UM137E HP Care Pack, serviciu de
înlocuire (durată standard de returnare),
3 ani
UM133E HP Care Pack, serviciu de
înlocuire în următoarea zi lucrătoare, 3
ani
UM139E HP Care Pack, serviciu de
returnare la depozit, 3 ani.(UM137E:
Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Franţa, Germania, Irlanda, Italia,
Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania,
Suedia, Elveţia, Marea Britanie.
UM133E: Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda,
Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia,
Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie,
Republica Cehă, Grecia, Ungaria,
Polonia, Slovacia. UM139E: Ţările
baltice, Bulgaria, Republica Cehă, Dom
Tom, EEM, Grecia, Ungaria, Israel,
Malta, MEMA, Moldova, Polonia,
România, Africa de Sud, Rusia,
Slovacia, Slovenia, Turcia)

http://www.hp.com/ro

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a
crea cea mai bună imagine posibilă. Vă
putem ajuta să vă îmbunătăţiţi mediul de
imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să
vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi
să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la
nivel de expert care este accesibilă,
personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.
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