Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise CP5525 series

Ενδείκνυται για εκτυπώσεις από ομάδες εργασίας ή
στόλους εκτυπωτών σε διαχειριζόμενες εταιρείες,
δημόσιους φορείς ή επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, που
θέλουν έναν εύχρηστο, έγχρωμο εκτυπωτή με μέγιστη
χωρητικότητα χαρτιού και δυνατότητα χειρισμού
εγγράφων γραφείου γενικής χρήσης και εκτυπώσεων
μεγάλου μεγέθους.
Απολαύστε έγχρωμες εκτυπώσεις κάθε είδους, από
καρτ ποστάλ μέχρι αφίσες.

Βασιστείτε σε έναν εκτυπωτή με εύκολη χρήση και
διαχείριση.

● Διευρύνετε τις επιλογές της επιχείρησής σας:
εκτυπώστε παρουσιάσεις, εντυπωσιακές αναφορές
και έντυπα μάρκετινγκ σε μεγάλη ποικιλία τύπων και
μεγεθών μέσων από καρτ ποστάλ μέχρι SRA3.

● Χάρη στο HP ePrint μπορείτε πλέον να εκτυπώνετε
όπου κι αν βρίσκεστε3.

● Εκτυπώστε μεγάλους όγκους εργασιών εκτύπωσης
χωρίς συχνές αλλαγές χαρτιού χάρη στη
χωρητικότητα έως 2.350 φύλλων1.

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise
CP5525n

● Βελτιώστε την απόδοση: Το HP Advanced Auto
Media Sensing προσαρμόζει αυτόματα τις
ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του
χαρτιού για βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης.
● Αυξήστε την παραγωγικότητα και την ευελιξία με την
αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων2.

● Διευρύνετε τις επιλογές ασφάλειας και ενσωματώστε
εύκολα τη δικτύωση gigabit για εταιρείες στους
εκτυπωτές σας.
● Επιβλέψτε τους εκτυπωτές σας απομακρυσμένα μέσω
του HP Web Jetadmin και ελέγξτε τη χρήση
έγχρωμης εκτύπωσης και τα έξοδα με το HP Color
Access Controls.
● Εκτυπώστε γρήγορα και εύκολα. Απλά συνδέστε μια
μονάδα flash στη θύρα USB και εκτυπώστε.
Διατηρήστε ασφαλή τα ευαίσθητα δεδομένα με τον
ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης της HP4.
.

Πετύχετε εξαιρετικές έγχρωμες εκτυπώσεις χωρίς
συμβιβασμούς στην ταχύτητα.
● Εξοικονομήστε χρόνο εκτυπώνοντας γρήγορα. Τα
έγγραφα εκτυπώνονται με ταχύτητα έως 30 σελίδων
A4 ανά λεπτό.

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise
CP5525dn

● Εκτυπώστε την πρώτη σελίδα σε 10 δευτ. από
κατάσταση ετοιμότητας και σε 16 δευτ. από
κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας με την
τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης.
● Απολαύστε συνεπή ποιότητα εκτύπωσης: εκτυπώστε
αυτόματα κείμενο, γραφικά και εικόνες εξαιρετικής
ακρίβειας και στιλπνότητας και υψηλής ποιότητας
με το HP EasyColor και το HP ImageREt.
● Χρησιμοποιήστε αυθεντικά δοχεία HP LaserJet με
γραφίτη HP ColorSphere για να επιτύχετε έντονη
αντίθεση, ακριβή σχέδια και ζωηρόχρωμες εικόνες
από μια ευρεία γκάμα χρωμάτων.

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise
CP5525xh

Ελαχιστοποιήστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
● Περιορίστε τα απορρίμματα από τις συσκευασίες με
τα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη — χωρίς
κουτιά, περιτυλίγματα ή εγχειρίδια.
● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και
χρησιμοποιήστε 50% λιγότερο χαρτί με την
εκτύπωση δύο όψεων2.
● Δωρεάν ανακύκλωση. Τα δοχεία που επιστρέφονται
μέσω του HP Planet Partners ανακυκλώνονται
υπεύθυνα5.
● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα
περίσσεια υλικά αποστολής με τη συσκευασία HP
ClearView6.

1 Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 500 φύλλων διατίθεται και πωλείται ξεχωριστά για τα μοντέλα n και dn.
2 Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα dn και xh.

3 Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Το χαρακτηριστικό λειτουργεί με κάθε συσκευή με δυνατότητα Internet και email. Οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν. Για τη

λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.hp.com/go/eprintcenter. Ορισμένα προϊόντα HP LaserJet απαιτούν αναβάθμιση
υλικολογισμικού.

4 Ο προαιρετικός ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης ΗΡ διατίθεται και πωλείται ξεχωριστά για τα μοντέλα n και dn.

5 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Η επιστροφή και ανακύκλωση δοχείων γραφίτη HP παρέχονται προς το παρόν σε περισσότερες από 49 χώρες, επικράτειες και
περιοχές στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική μέσω του προγράμματος HP Planet Partners. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/recycle.

6 Η συσκευασία HP ClearView διατίθεται μόνο με το μοντέλο xh.

Περιήγηση στο προϊόν

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525 series
1 Έξυπνος πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών
2 Επάνω δίσκος εξόδου 300 φύλλων
3 Πρόσβαση μίας θύρας στα δοχεία γραφίτη εύκολης
εγκατάστασης
4 Δίσκος διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων που αναγνωρίζει
μεγέθη χαρτιού έως SRA3
5 δίσκος 2 250 φύλλων
6 δίσκος 3 500 φύλλων
7 δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων με βάση εκτύπωσης για
συνολική χωρητικότητα εισόδου 2.350 φύλλων
8 θύρα USB 2.0 για αυτόνομη εκτύπωση
9 ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
10 θύρα USB 2.0 Hi-Speed για απευθείας σύνδεση με τον
εκτυπωτή
11 ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit
Ethernet
12 μνήμη RAM 1 GB και επεξεργαστής 800 MHz
13 ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης ΗΡ
14 μία ανοιχτή υποδοχή EIO

Η σειρά με μια ματιά

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525n
● Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
CP5525n: ταχύτητα εκτύπωσης έως 30 έγχρωμες
και 30 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
● πραγματική ποιότητα εξόδου έως 600 x 600 dpi
με HP ImageREt 3600
● μνήμη RAM 1 GB
● επεξεργαστής 800 MHz
● 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed
● 1 θύρα USB 2.0 για αυτόνομη εκτύπωση USB
● 8 GB SSD (μονάδα στερεάς κατάστασης)
● ενσωματωμένος διακομιστής εκτύπωσης HP
Jetdirect Gigabit Ethernet
● δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών
● Δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων
● δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn
● Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise
CP5525dn: τα ίδια χαρακτηριστικά με το μοντέλο
CP5525n συν αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων.

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
● Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise
CP5525xh: όπως το μοντέλο CP5525n και
επιπλέον εκτύπωση δύο όψεων
● 3 πρόσθετοι δίσκοι εισόδου 4, 5 και 6 500
φύλλων
● ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
250 GB (AES-128)

Συνιστώμενα αξεσουάρ

CE860A

Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων
για HP Color LaserJet
Βελτιώστε την
παραγωγικότητα με έναν
απλό στην εγκατάσταση
δίσκο χαρτιού που σάς
επιτρέπει να εκτυπώνετε
περισσότερες σελίδες χωρίς
επανατοποθέτηση χαρτιού,
καθώς και να έχετε δύο
τύπους τοποθετημένου
χαρτιού.

J8019A

Σκληρός δίσκος υψηλής
απόδοσης HP Secure
Ασφάλεια της επιχείρησης
σημαίνει προστασία των
πληροφοριών. Με το σκληρό
δίσκο EIO HP υψηλής
απόδοσης με κλειδαριά
τύπου Kensington, μπορείτε
εύκολα να προφυλάξετε τα
πολύτιμα δεδομένα που
υπάρχουν στον εκτυπωτή ή το
MFP της HP και να επιτύχετε
βέλτιστη απόδοση.

J8021A

Ασύρματος διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g
Αξιοποιήστε όλα τα
πλεονεκτήματα — μοιραστείτε
εκτυπωτές και
πολυλειτουργικά προϊόντα
HP μέσω ασύρματων ή
ενσύρματων δικτύων. Στείλτε
και εκτυπώστε έγγραφα που
προστατεύονται με IPSec,
802.11x και άλλες επιλογές
κρυπτογράφησης. Απολαύστε
εύκολη εγκατάσταση,
ρύθμιση και διαχείριση.

J7934G

Server εκτύπωσης Fast
Ethernet HP Jetdirect 620n
Με την προηγμένη ασφάλεια
και την κορυφαία απόδοση
του εσωτερικού server
εκτύπωσης Fast Ethernet HP
Jetdirect 620n, παρέχεται σε
επιχειρήσεις η δυνατότητα
κοινής αξιοποίησης των
περιφερειακών HP με
υποδοχές EIO σε δίκτυο και
στο Internet, εύκολα και
οικονομικά.

J7961G

Server εκτύπωσης HP
Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
Μοιραστείτε υποστηριζόμενα
περιφερειακά μέσω του
δικτύου σας με έναν από
τους πρώτους διακομιστές
εκτύπωσης Gigabit EIO που
υποστηρίζουν IPv6, IPv4 και
IPsec. Βασιστείτε στην
προηγμένη τεχνολογία και
ασφάλεια δικτύου και
εξασφαλίστε μετάδοση
δεδομένων σε ταχύτητες
Gigabit (έως 1000 Mbit ανά
δευτερόλεπτο).

J8007G

Ασύρματος διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect 690n
IPv6/IPsec 802.11g
Ο ασύρματος διακομιστής
εκτύπωσης HP Jetdirect 690n
802.11g παρέχει ασύρματη
ή ενσύρματη συνδεσιμότητα.
Επωφεληθείτε από
προηγμένες μεθόδους
πιστοποίησης και
κρυπτογράφησης μέσω IPsec
και απολαύστε ισχυρή
ασφάλεια, εύκολη διαχείριση
και συμβατότητα με την
τρέχουσα υποδομή IT.

Πληροφορίες παραγγελίας

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP5525n, δοχεία γραφίτη (από 1
για μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο), δεύτερος δίσκος χαρτιού
250 φύλλων HP Color LaserJet, τρίτος δίσκος χαρτιού 500
φύλλων HP Color LaserJet, CD με το λογισμικό και τον
ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης της συσκευής, τεκμηρίωση (περιλ.
οδηγών έναρξης χρήσης), καλώδιο τροφοδοσίας

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP5525dn, δοχεία γραφίτη (από 1
για μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο), δεύτερος δίσκος χαρτιού
250 φύλλων HP Color LaserJet, τρίτος δίσκος χαρτιού 500
φύλλων HP Color LaserJet, CD με το λογισμικό και τον
ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης της συσκευής, τεκμηρίωση (περιλ.
οδηγών έναρξης χρήσης), καλώδιο τροφοδοσίας

Εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP5525xh, δοχεία γραφίτη (από 1
για μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο), δεύτερος δίσκος χαρτιού
250 φύλλων HP Color LaserJet, τρίτος δίσκος χαρτιού 500
φύλλων HP Color LaserJet, τρεις τροφοδότες χαρτιού 500
φύλλων και βάση HP Color LaserJet, Ασφαλής σκληρός δίσκος
υψηλής απόδοσης HP, CD με το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό
οδηγό χρήσης της συσκευής, τεκμηρίωση (περιλ. οδηγών έναρξης
χρήσης), καλώδιο τροφοδοσίας

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Εξαρτήματα

Συνδεσιμότητα

CE860A

Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet

J8019A

Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure

Αναλώσιμα
CE270A

Δοχείο μαύρου γραφίτη HP 650A LaserJet
Μέση συνεχής απόδοση μαύρου δοχείου, 13.500
βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με
το πρότυπο ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση.

CE271A

Δοχείο κυανού γραφίτη HP 650A LaserJet
Μέση συνεχής απόδοση σύνθετου δοχείου
κυανού/κίτρινου/ματζέντα, 15.000 βασικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση.

CE272A

Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP 650A LaserJet
Μέση συνεχής απόδοση σύνθετου δοχείου
κυανού/κίτρινου/ματζέντα, 15.000 βασικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση.

CE273A

Δοχείο ματζέντα γραφίτη HP 650A LaserJet
Μέση συνεχής απόδοση σύνθετου δοχείου
κυανού/κίτρινου/ματζέντα, 15.000 βασικές σελίδες.
Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 19798 σε συνεχή εκτύπωση.

CE980A

Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet CE980A
Έως 150.000 σελίδες

CE977A

Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet CE977A 110V
Έως 150.000 σελίδες

CE978A

Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet CE978A 220V
Έως 150.000 σελίδες

CE979A

Κιτ μεταφοράς HP Color LaserJet CE979A
Έως 150.000 σελίδες

J8021A

Υπηρεσίες και υποστήριξη

Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

J7934G

Server εκτύπωσης Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

J7961G

Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec

J8007G

Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 690n
IPv6/IPsec 802.11g

UV276E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet
Enterprise CP5520 με χρόνο απόκρισης 4 ωρών, 13x5, 3 έτη
UX964E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet
Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UV280E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet
Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UV279E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού MFP Color LaserJet
Enterprise CM4540 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UV269PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet
Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την εγγύηση,
1 έτος
UV268PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet
Enterprise CP5520 την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 2
έτη
UV271PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού εκτυπωτή Color LaserJet
Enterprise CP5520 με χρόνο απόκρισης 4 ωρών μετά την εγγύηση,
13x5, 1 έτος.
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com
Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την
καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να
βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να
προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ και να αναπτύξετε την επιχείρησή
σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική
και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care
Pack.

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης

Εκτός της πρώτης σελίδας: Μαύρο: Σε 10 δευτερόλεπτα, Έγχρωμη: Σε 10 δευτερόλεπτα
A4: Μαύρο: Έως 30 σελ/λεπτό, Έγχρωμη: Έως 30 σελ/λεπτό
Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 και εξαιρέθηκε το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες,
http://www.hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την
πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Επεξεργαστής
Μνήµη
Εκτύπωση

800 MHz, Intel® X86-VR
1 GB, Χωρίς δυνατότητα επέκτασης
Ποιότητα
Ανάλυση
Γλώσσες εκτυπωτή
Γραμματοσειρές
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
χαρτιού
Περιθώρια εκτύπωσης

Διαχείριση μέσων

Είσοδος
Δίσκος 1
Δίσκος 2

HP ImageREt 3600
Μαύρο: Έως 600 x 600 dpi, Έγχρωμη: Έως 600 x 600 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5c (το πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 5c διατίθεται μόνο στο web), προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.4)
105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες με προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο
σύμβολο ευρώ), πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διαθέσιμες μέσω καρτών μνήμης flash τρίτων προμηθευτών
Έως 120,000 σελίδες
2500 έως 10.000
Επάνω: 5 mm, Αριστερά: 5 mm, Δεξιά: 5 mm, Κάτω: 5 mm

Χωρητικότητα
Φύλλα: 100. Διαφάνειες: 50. Φάκελοι: 10
Φύλλα: 250. Διαφάνειες: 50

Βάρος
60 έως 220 g/m²
Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m², χαρτιά με επικάλυψη έως
160 g/m²
Δίσκος 3
φύλλα: 500
Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m², χαρτιά με επικάλυψη έως
160 g/m²
Εκτύπωση διπλής όψεως: CP5525n: Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη
CP5525n: Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m², χαρτιά με
προγράμματος οδήγησης); CP5525dn: Αυτόματη
επικάλυψη έως 160 g/m²; CP5525dn: Απλά χαρτιά 60
(βασική); CP5525xh: Αυτόματη (βασική);
έως 120 g/m², χαρτιά με επικάλυψη έως 160 g/m²;
CP5525xh: Απλά χαρτιά 60 έως 120 g/m², χαρτιά με
επικάλυψη έως 160 g/m²;
Έξοδος:
Φύλλα: Έως 300 φύλλα. Φάκελοι: Έως 40 φάκελοι. Διαφάνειες: Έως 300 φύλλα

Μέγεθος
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

Τύποι μέσων
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Πρωτόκολλα δικτύου

Χαρτί (πολύ βαρύ, γυαλιστερό, βαρύ, βαρύ γυαλιστερό, έξτρα γυαλιστερές εικόνες, ενδιάμεσο, ελαφρύ, απλό, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit ή 64 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση), Server 2008 32 bit και 64 bit και 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bit
και 64 bit, Citrix® και Windows® Terminal Services (δείτε τα whitepapers στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/upd, καρτέλα "Τεκμηρίωση"), Novell® (http://www.novell.com/iprint), Mac OS X v10.4 ή
νεότερη έκδοση, Linux (http://www.hplip.net), UNIX, τύποι συσκευών SAP
Προαιρετική: Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για όλα τα υποστηριζόμενα ΛΣ διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/support/cljcp5525. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, δείτε το
φυλλάδιο υποστήριξης στη συσκευασία του εκτυπωτή.

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
δικτύου

Windows® 7 32 bit και 64 bit, Windows Vista® 32 bit και 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit ή 64 bit (SP2 ή νεότερη έκδοση), Server 2008 32 bit και 64 bit και 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bit
και 64 bit, Citrix® και Windows® Terminal Services (δείτε τα whitepapers στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/upd, καρτέλα "Τεκμηρίωση"), Novell® (http://www.novell.com/iprint), Mac OS X v10.4 ή
νεότερη έκδοση, Linux (http://www.hplip.net), UNIX, τύποι συσκευών SAP

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP2 ή νεότερη έκδοση, Server 2003, Server 2008. Για τις απαιτήσεις συμβατότητας του υλικού με το λειτουργικό σύστημα, δείτε τη σχετική σελίδα
στη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 220 MB., Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση. Για τις απαιτήσεις συμβατότητας του υλικού με το λειτουργικό σύστημα:
http://www.apple.com. Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 150 MB

Λογισμικό
Πίνακας ελέγχου

Προγρ. οδήγησης και λογισμικό εγκατάστασης εκτυπωτή σε CD: πρόγρ. οδήγησης εκτύπωσης για Windows® (ξεχωριστό για HP PCL 6), ειδοποιήσεις SNP, πρόγρ. οδήγησης εκτύπωσης για Mac

Διαχείριση εκτυπωτή
Διαχείριση ασφάλειας

HP Web Jetadmin, αναδυόμενα μηνύματα ειδοποίησης κατάστασης (SNP) για τομείς με λιγότερους από 100 χρήστες

Ισχύς

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος; Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (- 6 /+ 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Κατανάλωση: 620 watt (ενεργός), 62 watt (αναμονή), 19,5 watt (αναστολή λειτουργίας),
0,5 watt (εκτός λειτουργίας). Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) 5,644 kWh/εβδομάδα

Διαστάσεις (π x β x υ)

Εκτός συσκευασίας: CP5525n: 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn: 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh: 745 x 688 x 885 mm;
Συσκευασμένο: CP5525n: 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn: 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh: 979 x 797 x 1359 mm;

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: CP5525n: 53,3 kg; CP5525dn: 53,5 kg; CP5525xh: 84 kg;
Συσκευασμένο: CP5525n: 85 kg; CP5525dn: 85 kg; CP5525xh: 168 kg;

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 17 έως 25º C. Υγρασία λειτουργίας: Από 10% έως 70% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70%
σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35º C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: Ισχύς ήχου: LwAd6,6 B(A)

Θόρυβος

Εκπομπές ακουστικής ισχύος:6,6 B(A)
Εκπομπές έντασης ήχου:49 dB(A)

Πιστοποιήσεις προϊόντος

Πιστοποιήσεις ασφάλειας: IEC 60950-1 (Διεθνώς), EN 60950-1+A11 (ΕΕ), IEC 60825-1+A1+A2, άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 (συσκευή Laser/LED κλάσης 1), οδηγία χαμηλής τάσης
2006/95/EΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας
Πιστοποιήσεις EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 Κλάση A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Τίτλος 47 CFR, GB 9254-2008, Οδηγία
EMC 2004/108/EΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας

Εγγύηση

Εγγύηση ενός έτους, με επιτόπου απόκριση την επόμενη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi, 1 EIO
IPv4/IPv6: Συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας. IPv6:
DHCPv6, MLDv1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Οθόνη LCD 4 γραμμών, έγχρωμων γραφικών και κειμένου, 5,2 cm, 7 κουμπιά ελέγχου εργασιών (μενού, επιλογή, διακοπή, πίσω/έξοδος, βοήθεια, επάνω βέλος, κάτω βέλος), 3 φωτεινές ενδείξεις LED
(προσοχή, δεδομένα, ετοιμότητα), βελτιωμένη βοήθεια με κινούμενα γραφικά, θύρα USB ανεξάρτητης σύνδεσης με κάλυμμα
Ασφάλεια διαχείρισης: έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, έλεγχος ταυτότητας με προκοινόχρηστο κλειδί και Kerberos,
υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec

Μειώστε τη χρήση ενέργειας έως 50% με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης1.
● Αποφύγετε τις επανεκτυπώσεις χάρη στη συνέπεια των αυθεντικών γραφιτών ΗΡ και στις
τεχνολογίες HP Professional Color.
●
Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων2.
● Εύκολη ανακύκλωση δοχείων σε περισσότερες από 53 χώρες.
●

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

1 Εξοικονόμηση ενέργειας με βάση τις δοκιμές HP με χρήση της μεθόδου τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του
προγράμματος ENERGY STAR® σε προϊόντα HP LaserJet με τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης, σε σύγκριση με κορυφαία
μοντέλα ανταγωνιστών από το Μάρτιο 2009.

2 Η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα dn και xh.

Ανακυκλώνετε το υλικό υπολογιστών και τα αναλώσιμα εκτύπωσης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πόρων και ανακύκλωσης της
HP κάνουν την αποτελεσματική απόρριψη εύκολη.

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