Řada tiskáren HP Color LaserJet Enterprise CP5525

Ideální pro pracovní skupinu nebo tisk ve spravovaných
podnicích, veřejném sektoru nebo ve středně velkých
firmách, které požadují barevnou tiskárnu, která se
snadno používá, má mimořádnou kapacitu papíru a
zvládá tisk běžných kancelářských dokumentů a
širokoformátový výstup.

Barevný tisk od pohlednic po plakáty.
● Rozšiřte možnosti svého podniku: tiskněte
prezentace, působivé zprávy a marketingové
materiály na širokou škálu médií a velikostí, od
pohlednice po formát SRA3.
● Vysokonákladové tiskové úlohy bez nutnosti časté
výměny papíru díky kapacitě zásobníků až 2 350
listů1.
● Zvyšujte efektivitu: Technologie HP Advanced
Auto Media Sensing automaticky upravuje
nastavení s ohledem na typ a velikost vloženého
papíru a zajišťuje tak maximální kvalitu tisku.

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise
CP5525n

● Automatický oboustranný tisk zvýší vaši
produktivitu a univerzálnost2.
Skvělé barevné výtisky a bezkonkurenční rychlost.
● Šetřete čas díky rychlému tisku: tisk dokumentů
rychlostí až 30 str./min ve formátu A4.
● Tisk první stránky z pohotovostního režimu za
10 sekund a z úsporného režimu za 16 sekund
pomocí technologie s okamžitým náběhem.

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise
CP5525dn

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise
CP5525xh

● Užívejte si konzistentní kvalitu tisku: získejte přesný
vysoce kvalitní lesklý text, grafiku a obrázky
automaticky s funkcemi HP EasyColor a HP
ImageREt.
● S pomocí originálních tiskových kazet HP LaserJet
s tonerem HP ColorSphere získejte ostře kontrastní
a přesné výkresy a živou grafiku v širokém
spektru barev.

Spolehněte se na tiskárnu, která se snadno používá
i spravuje.
● Díky službě HP ePrint je nyní tisk stejně mobilní
jako vy3.
● Rozšiřte možnosti vašeho zabezpečení a snadno
mezi svá tisková zařízení zařaďte gigabitové
síťové funkce pro firemní tisk.
● Spravujte tisková zařízení vzdáleně pomocí
softwaru HP Web Jetadmin a získejte přehled
o využívání a nákladech barevného tisku
s nástroji HP Color Access Controls.
● Tiskněte snadno a rychle – stačí zapojit Flash disk
do portu USB a tisknout. Uchovávejte citlivá data
v bezpečí díky vysoce výkonnému
zabezpečenému pevném disku HP4.
.

Minimalizace dopadu na prostředí.
● Snižte množství odpadu díky předinstalovaným
tonerovým kazetám – žádné krabice, obalový
materiál či návody.
● Oboustranný tisk snižuje dopad na životní prostředí
a spotřebu papíru až o 50 procent2.
● Snadná recyklace – kazety vrácené prostřednictvím
programu HP Planet Partners jsou recyklovány
zodpovědným způsobem5.
● Snižte dopad nadbytečných obalových materiálů
na životní prostředí díky obalům HP ClearView6.

1 Pro modely n a dn je k dispozici volitelný zásobník na 500 listů, který se prodává samostatně.
2 Automatický oboustranný tisk je dostupný pouze u modelů dn a xh.

3Vyžaduje připojení tiskárny k Internetu. Funkce pracuje s libovolným zařízením s podporou Internetu a e-mailů. Doba tisku se může lišit. Seznam podporovaných typů
dokumentů a obrázků naleznete na stránkách www.hp.com/go/eprintcenter. Některé produkty HP LaserJet vyžadují aktualizaci firmwaru.

4 Pro modely n a dn je k dispozici volitelný vysokorychlostní zabezpečený pevný disk HP, který se prodává samostatně.
5 Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace tiskové kazety HP je v současnosti k dispozici ve více než 49 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a
Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese: www.hp.com/recycle.

6 Obal HP ClearView je dostupný pouze u modelu xh.

Představení produktu

Barevná tiskárna řady HP LaserJet Enterprise CP5525
1 Intuitivní ovládací panel se 4řádkovým barevným displejem
2 Horní výstupní přihrádka na 300 listů
3 Jedna přístupová dvířka umožňující snadnou instalaci všech
tiskových kazet
4 Víceúčelový zásobník na 100 listů rozpoznávající papíry až
do velikosti SRA3
5 Zásobník 2 na 250 listů
6 Zásobník 3 na 500 listů
7 3 vstupní zásobníky na 500 listů s celkovou vstupní kapacitou
2 350 listů
8 Port USB 2.0 pro tisk přímo ze zařízení
9 Integrovaný automatický oboustranný tisk
10 Vysokorychlostní port USB 2.0 pro přímé připojení k tiskárně
11 Integrovaný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
12 1 GB paměti RAM a procesor 800 MHz
13 Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
14 Jeden volný slot EIO

Přehled kompletní řady

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525n
● Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise CP5525n:
rychlost tisku až 30 str./min (barevně i černobíle)
● efektivní kvalita výstupu až 600 x 600 dpi díky
technologii HP ImageREt 3600
● 1 GB paměti RAM
● procesor 800 MHz
● 1 vysokorychlostní port USB 2.0
● 1 port USB 2.0 pro přímý tisk
● disk SSD 8 GB (Solid State Drive)
● integrovaný tiskový server HP Jetdirect Gigabit
Ethernet
● víceúčelový zásobník na 100 listů
● vstupní zásobník 2 na 250 listů
● vstupní zásobník 3 na 500 listů

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn
● Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn:
jako model CP5525n plus automatický
oboustranný tisk.

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
● Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise
CP5525xh: jako model CP5525n plus
oboustranný tisk
● další 3 vstupní zásobníky 4, 5 a 6 každý na 500
listů
● 250GB zabezpečený vysoce výkonný pevný disk
HP (AES-128)

Doporučené příslušenství

CE860A

Zásobník papíru na 500 listů
pro HP Color LaserJet
Zvyšte produktivitu se
snadno nainstalovatelným
zásobníkem na papír, který
umožňujte tisk více stránek
bez nutnosti znovu vkládat
papír a vložení dvou
různých typů papíru
současně.

J8019A

Zabezpečený vysoce
výkonný pevný disk HP
Zabezpečení vaší firmy
znamená zajištění informací.
S vysoce výkonným
zabezpečeným pevným
diskem EIO HP se zámkem
typu Kensington můžete
snadno zabezpečit cenná
data uložená v tiskárně
nebo multifunkčním zařízení
HP, a to se zachováním
optimálního výkonu.

J8021A

Tiskový server HP Jetdirect
ew2500 s bezdrátovým
rozhraním 802.11b/g
Získejte to nejlepší z obou
stran – tiskárny a
multifunkční zařízení HP
můžete sdílet přes kabelovou
i bezdrátovou síť. Zasílané a
tištěné dokumenty ochrání
technologie IPSec, 802.11x
a několik možností šifrování.
Využijte výhod snadné
instalace, konfigurace a
správy.

J7934G

Tiskový server HP Jetdirect
620n Fast Ethernet
Interní tiskový server HP
Jetdirect 620n (podpora
rychlého Ethernetu) nabízí
pokročilé zabezpečení a
špičkový výkon a umožňuje
podnikům snadno a levně
sdílet tiskárny HP se sloty
EIO v síti a na Internetu.

J7961G

Tiskový server HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec
Sdílejte podporovaná
periferní zařízení v síti
s jedním z prvních
gigabitových tiskových
serverů EIO s podporou
protokolů IPv6, IPv4 a IPsec.
Spolehněte se na pokročilou
síťovou technologii a
zabezpečení a gigabitové
přenosové rychlosti – až
1 000 MB za sekundu.

J8007G

Bezdrátový tiskový server HP
Jetdirect 690n IPv6/IPsec
802.11g
Bezdrátový tiskový server HP
Jetdirect 690n 802.11g
umožňuje kabelové i
bezdrátové připojení.
Získejte pokročilé ověřování
a šifrování pomocí
technologie IPsec a využijte
možností robustního
zabezpečení, snadné správy
a kompatibility s vaší
stávající infrastrukturou
informačních technologií.

Informace pro objednávání

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Tiskárna HP Color LaserJet CP5525n; Tiskové kazety (1krát
černá, azurová, purpurová a žlutá); Zásobník papíru č. 2 na
250 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Zásobník papíru č. 3
na 500 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Disky CD obsahující
software k zařízení a elektronickou uživatelskou příručku;
Dokumentace (včetně příruček Začínáme); napájecí kabel

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Tiskárna HP Color LaserJet CP5525dn; Tiskové kazety (1krát
černá, azurová, purpurová a žlutá); Zásobník papíru č. 2 na
250 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Zásobník papíru č. 3
na 500 listů pro tiskárnu HP Color LaserJet; Disky CD obsahující
software k zařízení a elektronickou uživatelskou příručku;
Dokumentace (včetně příruček Začínáme); napájecí kabel

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Tiskárna HP Color LaserJet CP5525xh, tiskové kazety (1 černá,
azurová, purpurová a žlutá); zásobník papíru 2 HP Color
LaserJet na 250 listů; zásobník papíru 3 HP Color LaserJet na
500 listů; podavač papíru HP Color LaserJet (3 x 500 listů) a
stojan; vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP; disky CD
se softwarem pro zařízení a elektronickou uživatelskou
příručkou; dokumentace (včetně příruček Začínáme); napájecí
kabel

Příslušenství, spotřební materiál a podpora
Příslušenství

Možnosti připojení

CE860A

Zásobník papíru na 500 listů pro HP Color LaserJet

J8019A

Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP

Spotřební materiál
CE270A

Černá tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná nepřetržitá výtěžnost černé kazety je 13 500
standardních stran. Deklarovaná hodnota výtěžnosti
odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku.

CE271A

Azurová tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná kombinovaná výtěžnost azurové, žluté a
purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je
15 000 standardních stránek. Deklarovaná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798 při
nepřetržitém tisku.

CE272A

Žlutá tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná kombinovaná výtěžnost azurové, žluté a
purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je
15 000 standardních stránek. Deklarovaná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798 při
nepřetržitém tisku.

CE273A

Purpurová tonerová kazeta HP 650A LaserJet
Průměrná kombinovaná výtěžnost azurové, žluté a
purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je
15 000 standardních stránek. Deklarovaná hodnota
výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798 při
nepřetržitém tisku.

CE980A

Sběrná nádobka toneru HP Color LaserJet CE980A
Až 150 000 stran

CE977A

110V fixační jednotka HP Color LaserJet CE977A
Až 150 000 stran

CE978A

220V fixační jednotka HP Color LaserJet CE978A
Až 150 000 stran

CE979A

Přenosová souprava HP Color LaserJet CE979A
Až 150 000 stran

Servis a podpora

J8021A

Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým
rozhraním 802.11b/g

J7934G

Tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

J7961G

Tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J8007G

Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
802.11g

UV276E HP Care Pack, hardwarová podpora s odpovědí do 4
hodin 13 x 5 pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 roky
UX964E HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní
den pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 roky
UV280E HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní
den pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 4 roky
UV279E HP Care Pack, hardwarová podpora následující pracovní
den pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise CM4540, 5 let
UV269PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora pro
tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 1 rok
UV268PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora pro
tiskárnu Color LaserJet Enterprise CP5520, 2 roky
UV271PE HP Care Pack, pozáruční hardwarová podpora s
odpovědí do 4 hodin 13 x 5 pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise
CP5520, 1 rok.
Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb
naleznete na webu http://www.hp.com
Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na
solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a
způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků
služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním
potřebám.

Technická specifikace
Tisková technologie

Laser

Rychlost tisku

První stránka: Černá: Již za 10 s, Barevně: Již za 10 s
A4: Černá: Až 30 str./min, Barevně: Až 30 str./min
Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost se
liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

Procesor
Paměť
Tisk

800 MHz, Intel® X86-VR
1 GB, Nelze rozšířit
Kvalita
Rozlišení
Jazyky tiskárny
Řezy písma/fonty
Provozní zátěž (měsíční, A4)
Doporučený počet stran za měsíc
Tisk okrajů

Manipulace s médii

Vstup
Zásobník 1
Zásobník 2
Zásobník 3
Duplexní tisk:

Výstup:

Technologie HP ImageREt 3600
Černá: Až 600 x 600 dpi, Barevně: Až 600 x 600 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5c (ovladač HP PCL 5c je dostupný pouze z Internetu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk formátu PDF (verze 1.4)
105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úrovně 3 (vestavěný symbol
„euro“); další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash dalších výrobců
Až 120,000 stran
2 500 až 10 000
Horní: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm, Dolní: 5 mm

Kapacita
listy: 100; fólie: 50; obálky: 10
listy: 250; fólie: 50

Hmotnost
60 až 220 g/m²
60 až 120 g/m² běžný papír, až 160 g/m² papír
s povrchovou úpravou
listy: 500
60 až 120 g/m² běžný papír, až 160 g/m² papír
s povrchovou úpravou
CP5525n: Ruční (podpora ovladače zajištěna); CP5525dn CP5525n: 60 až 120 g/m² běžný papír, až 160 g/m²
: Automatický (standardní); CP5525xh: Automatický
papír s povrchovou úpravou; CP5525dn: 60 až
(standardní);
120 g/m² běžný papír, až 160 g/m² papír
s povrchovou úpravou; CP5525xh: 60 až 120 g/m²
běžný papír, až 160 g/m² papír s povrchovou úpravou;
Počet listů: Až 300 listů. Obálky: Až 40 obálek. Fólie: Až 300 listů

Velikost
A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3
A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL
A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL
A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3

Typy médií
Rozhraní a připojení
Síťové protokoly

Papír (extra silný, lesklý, silný, velmi lesklý, velmi lesklé obrázky, střední, lehký, běžný, recyklovaný, tuhý), obálky, štítky, karty, fólie

Kompatibilita s operačními systémy

Windows® 7 32bitová a 64bitová verze; Windows Vista® 32bitová a 64bitová verze; Microsoft® Windows® XP 32bitová a 64bitová verze (SP2 a vyšší), Server 2008 32bitová a 64bitová verze a 2008
R2 Edition, Server 2003 32bitová a 64bitová verze, Citrix® a terminálové služby systému Windows® (viz technické dokumenty na adrese http://www.hp.com/go/upd, karta Dokumentace); Novell® (viz
http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 a vyšší; Linux (viz http://www.hplip.net); UNIX, zařízení typu SAP
Volitelné: Nejnovější ovladače pro všechny podporované OS jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support/cljcp5525. Pokud nemáte přístup k Internetu, postupujte podle instrukcí v informačním
letáku o podpoře dodaném s tiskárnou.

Kompatibilita se síťovými operačními
systémy

Windows® 7 32bitová a 64bitová verze; Windows Vista® 32bitová a 64bitová verze; Microsoft® Windows® XP 32bitová a 64bitová verze (SP2 a vyšší), Server 2008 32bitová a 64bitová verze a 2008
R2 Edition, Server 2003 32bitová a 64bitová verze, Citrix® a terminálové služby systému Windows® (viz technické dokumenty na adrese http://www.hp.com/go/upd, karta Dokumentace); Novell® (viz
http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 a vyšší; Linux (viz http://www.hplip.net); UNIX, zařízení typu SAP

Minimální požadavky na systém

Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 a vyšší, Server 2003, Server 2008; požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na adrese
http://www.microsoft.com; 220 MB volného místa na pevném disku, Mac OS X v10.4 a vyšší; Požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na adrese: http://www.apple.com;
150 MB volného místa na pevném disku

Software
Ovládací panel

Ovladače tiskárny a instalační software na disku CD: Ovladač tiskárny pro OS Windows® (samostatný HP PCL 6), upozornění SNP, ovladač tiskárny pro OS Mac

Správa tiskárny
Správa zabezpečení

HP Web Jetadmin; Oznámení o stavu (SNP) pro domény s méně než 100 uživateli

Napájení

Vestavěný zdroj napájení; Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (- 10 /+ 6 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Spotřeba: 620 W (aktivní), 62 W (pohotovostní režim), 19,5 W (režim spánku), 0,5 W
(vypnuto). Typická spotřeba energie (TEC) 5,644 kWh/týden

Rozměry (š x h x v)

Bez obalu: CP5525n: 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn: 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh: 745 x 688 x 885 mm;
Včetně obalu: CP5525n: 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn: 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh: 979 x 797 x 1359 mm;

Hmotnost

Bez obalu: CP5525n: 53,3 kg; CP5525dn: 53,5 kg; CP5525xh: 84 kg;
Včetně obalu: CP5525n: 85 kg; CP5525dn: 85 kg; CP5525xh: 168 kg;

Provozní prostředí

Provozní teplota: 15 až 27 °C. Doporučená provozní teplota: 17 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 70 % RH. Doporučená provozní vlhkost: 30 až 70% RH. Teplota skladování: 0 to 35 ºC. Vlhkost
skladování: 10 až 90 % RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,6 B(A)

Akustické vlastnosti

Akustický výkon:6,6 B(A)
Akustický tlak:49 dB(A)

Osvědčení produktu

Osvědčení o bezpečnosti: IEC 60950-1 (mezinárodně); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licence GS (Evropa); EN 60825-1+A1+A2 (laserové/LED zařízení třídy 1); Směrnice pro
nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC s označením CE (Evropa); Další bezpečnostní schválení podle požadavků jednotlivých zemí
Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 třídy A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47
CFR, GB 9254-2008, směrnice EMC 2004/108/EC s označením CE (Evropa), další schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí

Záruka

1 rok s opravou následující den u zákazníka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.

1 vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, IPv6, BiDi; 1 EIO
IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Ostatní: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

5,2cm 4řádkový barevný grafický a textový LCD displej ovládacího panelu; 7 tlačítek pro ovládání úloh (nabídka, volba, stop, zpět/konec, nápověda, šipka nahoru, šipka dolů); 3 indikátory stavu (pozor,
data, připraveno); Vylepšená nápověda s animovanou grafikou; Port USB pro okamžitý tisk s krytem
Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP prostřednictvím TLS, IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora
konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec

Snižte spotřebu energie až o 50 % díky technologii s okamžitým náběhem1.
● Vyhněte se opakovanému tisku díky konzistentnosti originálních tonerů HP a
profesionálním barevným technologiím HP.
●
Snižte spotřebu papíru až o 50 % díky automatickému oboustrannému tisku2.
● Snadná recyklace kazet v 53 zemích.
●

Splňuje normu ENERGY STAR®

1 Úspora energie podle testování společnosti HP s

pomocí kritérií testovacích metod obvyklé spotřeby energie (TEC)
programu ENERGY STAR® u produktů HP LaserJet s technologií s okamžitým náběhem a konkurenčních modelů,
uskutečněného v březnu 2009.

2 Automatický oboustranný tisk je dostupný pouze u

modelů dn a xh.
Recyklujte prosím svůj počítačový hardware a tiskový spotřební materiál. Služby společnosti HP pro správu majetku
a recyklaci usnadňují ekologickou likvidaci.

http://www.hp.com/cz
http://www.hp.com/go/cljcp5525
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