Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525

Produsul ideal pentru grupuri de lucru sau posturi
independente cu imprimante de acelaşi fel din
întreprinderi gestionate de IT, din sectorul public sau din
întreprinderi mijlocii, care doresc imprimante color simplu
de utilizat, cu capacitate superioară de hârtie, care să
poată manevra documente generale de birou şi
documente de format mare.

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
CP5525n

Activaţi imprimarea color pentru materiale de la cărţi
poştale la postere.

Contaţi pe o imprimantă care este simplu de utilizat şi
gestionat.

● Extindeţi-vă opţiunile de afaceri: imprimaţi
prezentări, rapoarte de mare impact şi materiale
de marketing pe o gamă variată de tipuri şi
dimensiuni de suporturi, de la cărţi poştale la
SRA3.

● Cu HP ePrint3, imprimarea devine la fel de mobilă
ca şi dvs.

● Produceţi lucrări de imprimare de volum ridicat
fără schimbări frecvente de hârtie, cu o capacitate
de hârtie de până la 2.350 de coli1.

● Supravegheaţi de la distanţă gamele de
imprimante utilizând HP Web Jetadmin şi controlaţi
utilizarea imprimării color cu tehnologia HP de
control de acces la culori.

● Creşteţi eficienţa: HP Advanced Auto Media
Sensing reglează automat setările în conformitate
cu tipul şi dimensiunea hârtiei, pentru rezultate
optime la imprimare.
● Creşteţi productivitatea şi versatilitatea utilizând
caracteristica de imprimare automată faţă-verso2.
Obţineţi imprimate color excelente la viteze fără
compromis.
● Economisiţi timp cu imprimarea rapidă:
documentele sunt imprimate cu până la 30 ppm
A4.

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
CP5525dn

● Cu tehnologia Instant-on, obţineţi prima pagină în
10 secunde din modul pregătit şi în 16 secunde
din modul de economisire a energiei.
● Bucuraţi-vă de calitate constantă a imprimării:
obţineţi automat imagini, grafică şi text lucios
precise, de înaltă calitate, cu HP EasyColor şi HP
ImageREt.

● Extindeţi-vă opţiunile de securitate şi integraţi
simplu interfaţa de reţea Gigabit pregătită pentru
întreprindere în gama de imprimante.

● Imprimaţi rapid şi simplu – doar conectaţi o unitate
flash în portul USB şi imprimaţi. Păstraţi în
siguranţă datele sensibile cu hard disk-ul HP
Secure, de înaltă performanţă4.
.

Minimizaţi impactul asupra mediului.
● Reduceţi deşeurile de la ambalaje cu cartuşele de
toner preinstalate – fără cutii, învelitoare sau
manuale.
● Reduceţi impactul asupra mediului şi utilizaţi cu
până la 50 % mai puţină hârtie utilizând
imprimarea faţă-verso2.
● Beneficiaţi de reciclare simplă – cartuşele returnate
prin programul HP Planet Partners sunt reciclate cu
responsabilitate5.
● Reduceţi impactul asupra mediului al materialelor
de expediere în exces cu ambalajul HP ClearView6.

● Utilizaţi cartuşele de imprimare Originale HP
LaserJet cu toner HP ColorSphere pentru a obţine
desene precise cu contrast clar şi imagini vibrante
dintr-o gamă largă de culori.

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
CP5525xh

1 Tava de hârtie opţională de 500 de coli este disponibilă şi se vinde separat pentru modelele n şi dn.
2 Imprimarea automată faţă-verso este disponibilă numai pentru modelele dn şi xh.

3 Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv cu capabilitate de Internet şi de e-mail. Timpii de imprimare pot varia.
Pentru o listă a documentelor şi a tipurilor de imagini acceptate, consultaţi www.hp.com/go/eprintcenter. Unele produse HP LaserJet vor necesita un upgrade de firmware.

4 Hard disk-ul opţional HP Secure, de înaltă performanţă este disponibil şi se vinde separat pentru modelele n şi dn.

5 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.

6 HP ClearView Packaging este disponibil numai pentru modelul xh.

Prezentarea produsului

Seria de imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525
1 Panou de contrul cu afişaj color cu 4 linii
2 Sertar de ieşire superior pentru 300 de coli
3 O uşă de acces la cartuşele de imprimare simplu de instalat
4 Tavă multifuncţională de 100 de coli recunoaşte dimensiuni
de hârtie de până la SRA3
5 Tava 2 de 250 de coli
6 Tava 3 de 500 de coli
7 Trei tăvi de intrare de 500 de coli cu suport de imprimare
pentru o capacitate totală de intrare de 2.350 de coli
8 Port USB 2.0 pentru imprimare directă
9 Imprimare automată faţă-verso încorporată
10 Port USB 2.0 de mare viteză pentru conectare directă la
imprimantă
11 Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet încorporat
12 RAM de 1 GB şi un procesor la 800 MHz
13 Hard disk Secure HP de înaltă performanţă
14 Un slot EIO liber

Scurtă descriere a seriilor

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525n
Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn
● Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525n: ● Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
viteză de imprimare de până la 30 ppm color şi
CP5525dn: ca modelul CP5525n plus imprimare
30 ppm alb-negru
automată faţă-verso.
● calitate reală de ieşire de până la 600 x 600 dpi
cu HP ImageREt 3600
● RAM de 1 GB
● procesor la 800 MHz
● 1 port USB 2.0 de mare viteză
● 1 port USB 2.0 pentru imprimare directă
● 8 GB SSD (Solid State Drive)
● server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
încorporat
● tavă multifuncţională de 100 de coli
● tava 2 de intrare de 250 de coli
● tava 3 de intrare de 500 de coli

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
● Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise
CP5525xh: ca modelul CP5525n plus, imprimare
faţă-verso
● 3 tăvi suplimentare de intrare (4, 5 şi 6) de 500
de coli
● hard disk HP Secure de înaltă performanţă
(AES-128) de 250 GB

Accesorii recomandabile

CE860A

Tavă de hârtie de 500 coli
pentru HP Color LaserJet
Creşteţi productivitatea cu o
tavă pentru hârtie simplu de
instalat, care vă permite să
imprimaţi mai multe pagini
fără a reîncărca hârtie şi să
aveţi încărcate două tipuri
de hârtie.

J8019A

Hard disc HP Secure de
înaltă performanţă
Securizarea activităţii
înseamnă protecţia
informaţiei. Cu hard discul
EIO HP Secure de înaltă
performanţă cu dispozitiv de
siguranţă de tip Kensington
puteţi proteja cu uşurinţă
datele preţioase în repaus
pe imprimanta sau
multifuncţionalul vostru HP,
obţinând în acelaşi timp
rezultate optime.

J8021A

Server de imprimare
wireless HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g
Luaţi ce e mai bun din
ambele lumi – partajaţi
imprimante şi produse
multifuncţionale HP prin
reţeaua wireless sau cablată.
Trimiteţi şi imprimaţi
documente protejate de
IPSec, 802.11x şi câteva
opţiuni de criptare.
Bucuraţi-vă de operaţii
simple de instalare,
configurare şi gestionare.

J7934G

Print Server Fast Ethernet HP
Jetdirect 620n
Securitatea complexă şi
performanţa de vârf ale
serverului intern de
imprimare HP Jetdirect 620n
pentru Fast Ethernet permit
firmelor să partajeze simplu
şi convenabil imprimantele
HP cu sloturi EIO, în reţea şi
în Internet.

J7961G

Print Server IPv6/IPsec HP
Jetdirect 635n
Partajaţi în reţea perifericele
acceptate cu unul din
primele servere de
imprimare Gigabit EIO care
acceptă IPv6, IPv4 şi IPsec.
Bizuiţi-vă de tehnologia şi
securitatea avansată de
reţea şi obţineţi transmisii de
date la viteze de ordinul
gigabiţilor (până la 1000
Mbit pe secundă).

J8007G

Print server HP Jetdirect
690n IPv6/IPsec Wireless
802.11g
Serverul de imprimare HP
Jetdirect wireless 802.11g
vă oferă atât conexiune
wireless cât şi prin cablu.
Obţineţi autentificare şi
criptare avansate prin IPsec
şi vă bucuraţi de nivelul înalt
de securitate, gestionarea
simplă şi compatibilitatea cu
infrastructura IT curentă.

Informaţii pentru comandă

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Imprimantă HP Color LaserJet CP5525n; Cartuşe de imprimare
(câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben); tava 2 de 250
de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; tava 3 de 500 de
coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; CD-uri care conţin
software pentru dispozitiv şi Ghidul utilizatorului în format
electronic; Documentaţie (inclusiv Ghiduri de iniţiere); cablu de
alimentare

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Imprimantă HP Color LaserJet CP5525dn; Cartuşe de imprimare
(câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben); tava 2 de 250
de coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; tava 3 de 500 de
coli de hârtie pentru HP Color LaserJet; CD-uri care conţin
software pentru dispozitiv şi Ghidul utilizatorului în format
electronic; Documentaţie (inclusiv Ghiduri de iniţiere); cablu de
alimentare

Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Imprimantă HP Color LaserJet CP5525xh, cartuşe de imprimare
(câte 1 negru, cyan, magenta, galben); tava 2 de 250 de coli
de hârtie pentru HP Color LaserJet; tava 3 de 500 de coli de
hârtie pentru HP Color LaserJet; alimentator de hârtie şi suport
pentru 3 x 500 de coli HP Color LaserJet; hard disk HP Secure
de înaltă performanţă; CD-uri care conţin software pentru
dispozitiv şi Ghidul utilizatorului în format electronic;
documentaţie (inclusiv Ghiduri de iniţiere); cablu de alimentare

Accesorii, consumabile şi asistenţă
Accesorii

Conectivitate

CE860A

Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet

J8019A

Hard disc HP Secure de înaltă performanţă

Consumabile
CE270A

Cartuş de toner HP 650A LaserJet negru
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
negru este de 13.500 de pagini standard. Capacitate
de imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19798 la
imprimare continuă.

CE271A

Cartuş de toner HP 650A LaserJet cyan
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de
pagini standard. Capacitate de imprimare declarată
conform cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.

CE272A

Cartuş de toner HP 650A LaserJet galben
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de
pagini standard. Capacitate de imprimare declarată
conform cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.

CE273A

Cartuş de toner HP 650A LaserJet magenta
Capacitatea medie de imprimare continuă a cartuşului
combinat cyan/galben/magenta este de 15.000 de
pagini standard. Capacitate de imprimare declarată
conform cu ISO/IEC 19798 la imprimare continuă.

CE980A

Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet
CE980A
Până la 150.000 pagini

CE977A

Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE977A
Până la 150.000 pagini

CE978A

Set cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet CE978A
Până la 150.000 pagini

CE979A

Set transfer pentru HP Color LaserJet CE979A
Până la 150.000 pagini

Service & asistenţă

J8021A

Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

J7934G

Print Server Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

J7961G

Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n

J8007G

Print server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec Wireless
802.11g

UV276E HP Care Pack, asistenţă hardware cu timp de răspuns 4
ore 13x5 pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 3
ani
UX964E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare
pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 3 ani
UV280E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare
pentru imprimantă color LaserJet Enterprise CP5520, 4 ani
UV279E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare
pentru MFP color LaserJet Enterprise CM4540, 5 ani
UV269PE HP Care Pack, asistenţă hardware, post garanţie,
următoarea zi lucrătoare pentru imprimantă color LaserJet
Enterprise CP5520, 1 an
UV268PE HP Care Pack, asistenţă hardware, post garanţie,
următoarea zi lucrătoare pentru imprimantă color LaserJet
Enterprise CP5520, 2 ani
UV271PE HP Care Pack, asistenţă hardware, post garanţie cu timp
de răspuns 4 ore 13x5 pentru imprimantă color LaserJet Enterprise
CP5520, 1 an.
Pentru a obţine o listă completă de consumabile şi accesorii, vă
rugăm vizitaţi http://www.hp.com
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.

Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare

Laser

Viteză de imprimare

Prima pagină imprimată: Negru: În numai 10 s, Color: În numai 10 s
A4: Negru: Până la 30 ppm, Color: Până la 30 ppm
Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă
depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.

Procesor
Memorie
Imprimare

800 MHz, Intel® X86-VR

Manipulare suport

Intrare
Tava 1
Tava 2

1 GB, Nu se poate extinde
Calitate
Rezoluţie
Limbaje imprimantă
Fonturi

HP ImageREt 3600
Negru: Până la 600 x 600 dpi, Color: Până la 600 x 600 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v1.4)
105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); soluţii de fonturi suplimentare,
disponibile prin carduri de memorie flash de la terţi
Volum de lucru (lunar, A4)
Până la 120,000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 2500 – 10.000
Marginile imprimării
Sus: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm, Jos: 5 mm

Tava 3
Imprimare duplex:

Ieşire:

Capacitate
coli: 100; folii transparente: 50; plicuri: 10
coli: 250; folii transparente: 50

Greutate
60 - 220 g/m²
hârtie simplă 60 – 120 g/m², hârtie cretată de până la
160 g/m²
coli: 500
hârtie simplă 60 – 120 g/m², hârtie cretată de până la
160 g/m²
CP5525n: Manual (este asigurat suport în driver);
CP5525n: hârtie simplă 60 – 120 g/m², hârtie cretată de
CP5525dn: Automat (standard); CP5525xh: Automat
până la 160 g/m²; CP5525dn: hârtie simplă 60 – 120
(standard);
g/m², hârtie cretată de până la 160 g/m²; CP5525xh:
hârtie simplă 60 – 120 g/m², hârtie cretată de până la
160 g/m²;
Coli: Până la 300 de coli. Plicuri: Până la 40 plicuri. Suport transparent: Până la 300 de coli

Dimensiune
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

Tipuri suport
Interfaţă şi conectivitate
Protocoale de reţea

Hârtie (foarte groasă, lucioasă, groasă, lucioasă groasă, pentru imagini foarte lucioase, intermediară, subţire, obişnuită, reciclată, tare), plicuri, etichete, coperţi, materiale transparente

Compatibilitate sisteme de operare

Windows® 7 32 biţi şi 64 biţi; Windows Vista® 32 biţi şi 64 biţi; Microsoft® Windows® XP 32 biţi şi 64 biţi (SP2 sau superior), Server 2008 32 biţi şi 64 biţi şi 2008 R2 Edition, Server 2003 32 biţi şi 64
biţi, Citrix® şi Windows® Terminal Services (vezi cărţi albe la http://www.hp.com/go/upd, fila Documentaţie); Novell® (vezi http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 sau superior; Linux (vizitaţi
http://www.hplip.net); UNIX, tipuri de dispozitive SAP
Opţional: Cele mai noi drivere pentru toate sistemele de operare acceptate sunt disponibile la http://www.hp.com/support/cljcp5525. Dacă nu aveţi acces la internet, consultaţi pliantul de asistenţă ce
însoţeşte imprimanta

Compatibilitate sisteme de operare reţea

Windows® 7 32 biţi şi 64 biţi; Windows Vista® 32 biţi şi 64 biţi; Microsoft® Windows® XP 32 biţi şi 64 biţi (SP2 sau superior), Server 2008 32 biţi şi 64 biţi şi 2008 R2 Edition, Server 2003 32 biţi şi 64
biţi, Citrix® şi Windows® Terminal Services (vezi cărţi albe la http://www.hp.com/go/upd, fila Documentaţie); Novell® (vezi http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 sau superior; Linux (vizitaţi
http://www.hplip.net); UNIX, tipuri de dispozitive SAP

Cerinţe minime de sistem

Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 sau superior, Server 2003, Server 2008; pentru cerinţe de sisteme hardware compatibile cu sistemul de operare, consultaţi cerinţele de sistem
de la http://www.microsoft.com; 220 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, Mac OS X v10.4 sau superior; sistem de operare compatibil cu cerinţele sistemului de hardware, consultaţi:
http://www.apple.com; 150 MB spaţiu disponibil pe hard disk

Software
Panou de control

Drivere de imprimantă şi software de instalare pe CD: Driver de imprimare Windows® (HP PCL 6 discrete), alerte SNP, driver de imprimare Mac

Gestionarea imprimantei
Gestiunea securităţii

HP Web Jetadmin; Status Notification Pop-up (SNP) pentru domenii cu mai puţin de 100 de utilizatori

Alimentare curent

Sursă alimentare încorporată; Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (- 10/+ 6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum: 620 W (activ), 62 W (standby), 19,5 W (repaus), 0,5 W (oprire manuală). Consum
tipic de energie (TEC) 5,644 kWh/săptămână

Dimensiuni (L x A x î)

Despachetat: CP5525n: 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn: 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh: 745 x 688 x 885 mm;
Împachetat: CP5525n: 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn: 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh: 979 x 797 x 1359 mm;

Greutate

Despachetat: CP5525n: 53,3 kg; CP5525dn: 53,5 kg; CP5525xh: 84 kg;
Împachetat: CP5525n: 85 kg; CP5525dn: 85 kg; CP5525xh: 168 kg;

Mediu de funcţionare

Temperatură de funcţionare: 15 la 27º C. Temperatură de funcţionare recomandată: 17 la 25º C. Umiditate de funcţionare: 10 - 70% RH. Umiditate de funcţionare recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură
de stocare: 0 la 35º C. Umiditate stocare: 10 - 90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,6 B(A)

Acustică

Emisii de putere acustică:6,6 B(A)
Emisii de presiune acustică:49 dB (A)

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 A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, GB 9254-2008, Directiva EMC
2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară

Garanţie

Garanţie un an, ziua următoare, la sediu. Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.

1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO
IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 sau superior), 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; Altele: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Panou de control cu afişaj LCD de 5,2 cm, color cu 4 linii, grafică şi text; 7 butoane de control lucrare (Meniu, Selectare, Stop, Înapoi/Ieşire, Ajutor, Săgeată în sus, Săgeată în jos); 3 LED-uri de stare
(Atenţie, Date, Pregătit); ajutor îmbunătăţit cu imagini animate; port USB direct cu capac
Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie pre-partajată şi autentificare Kerberos; Suport pentru
configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec

Reduceţi consumul de energie cu până la 50% datorită tehnologiei Instant-on1.
● Evitaţi reimprimările cu consistenţa tonerului HP original plus tehnologiile HP
Professional Color.
●
Reduceţi hârtia utilizată cu până la 50% utilizând imprimarea automată faţă-verso2.
● Reciclare convenabilă a cartuşelor în peste 53 de ţări.
●

Certificat ENERGY STAR®

1 Economii de energie bazate pe testele HP care utilizează metoda Consum tipic de electricitate (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 Imprimarea automată faţă-verso este disponibilă numai pentru modelele dn şi xh.

Reciclaţi componentele hardware ale computerului şi consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor şi serviciile de
reciclare de la HP simplifică dezafectarea responsabilă.

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