
HP LaserJet Pro CP1025 színesnyomtató-sorozat

Ideális otthoni irodában dolgozó, valamint kisvállalkozói ügyfelek
számára, akiknek egy alacsony árú, kompakt, színes
lézernyomtatóra van szükségük vezeték nélküli és Ethernet
csatlakoztathatósággal.

1 A beépített vezeték nélküli és Ethernet kapcsolat csak a HP LaserJet Pro eseténCP1025nw áll rendelkezésre. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet. 2

Az energiafogyasztás a 2010 júniusában az energystar.gov és az eu-energystar.org oldalakon található, egyfunkciós színes lézernyomtatókra vonatkozó versenyképes TEC (jellemző energiafogyasztás) mérési eredményeken alapul. A TEC egyszínű oldalakon és az egyszínű
nyomtatásra vonatkozó sebességen alapul. Az egyéni termékkonfigurációk és használati módok befolyásolják az energiafogyasztást. 3 Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. A funkció bármilyen csatlakoztatott, internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel
működik. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére. A támogatott dokumentumok és képtípusok listája megtalálható a www.hp.com/go/eprintcenter címen. További megoldások:
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Csak a HP LaserJet Pro CP1025nw színes nyomtatóhoz érhető el. 4 Az IDC által meghatározott, és 2010 júniusáig szállított személyi színes nyomtatók alapján, melyeket a gyártó műszaki adatai, vagy a működési „A4” méret alapján
mértek le méretük (WXDXH) szerint. 5 A HP LaserJet Pro P1102/P1102W (egyfunkciós) nyomtatóval és HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nfh, M1217nfh többfunkciós készülékkel összehasonlítva. Feltételezve, hogy a felhasználó az összes oldal legalább 30
százalékát színesben nyomtatja, és a színek hasonlóak a színes ISO/IEC 19798 tesztben lévőkhöz (www.iso.org/jtc1/sc28), valamint hogy a nyomtatási feladatok átlagos terjedelme három oldal. A kinyomtatható oldalak száma az ISO/IEC tesztelési előírások szerint lett
megállapítva. A ténylegesen kinyomtatható oldalak száma és annak költsége nagymértékben függ a nyomtatott képektől, a színes oldalak számától és más tényezőktől. 6 A mobileszköznek vezeték nélküli adatátvitelre alkalmasnak kell lennie. A nyomtatónak a HP ePrint
szolgáltatás használatára alkalmasnak kell lennie. A funkciónak illesztőprogramra vagy alkalmazásokra lehet szüksége, amelyek letölthetők innen: www.hp.com/go/eprintcenter. Csak a HP LaserJet Pro CP1025nw színes nyomtatóhoz érhető el. 7 Párhuzamos feladatvégzést
támogató iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS, valamint a 3. és 4. generációs iPod touch) eszközöket támogatja. Működik a HP ePrint-kompatibilis nyomtatóival és többfunkciós készülékeivel. Az AirPrint szolgáltatás és az iOS 4.2 eszközök 802.11 vezeték nélküli hálózati
kapcsolatot igényelnek a nyomtatóhoz. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye. Az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye. Csak a HP LaserJet Pro CP1025nw színes nyomtatóhoz érhető el. 8 Hagyományos ráégetőművel összehasonlítva. 9 A HP automatikus kikapcsolási képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függnek. A HP automatikus kikapcsolási
technológiával rendelkező HP LaserJet nyomtatók energiafogyasztását hasonlítja össze a 2010 szeptemberében a piaci részesedésük alapján legjobb versengő modellekével. Az energiafogyasztás a HP belső tesztelésén alapul, melyet az ENERGY STAR® programjának
jellemző áramfogyasztási (TEC) módszerével, vagy az energystar.gov/eu-energystar.org webhelyek legmagasabb ismert TEC-értékeinek felhasználásával végeztek el. A tényleges energiafelhasználás ettől eltérő lehet. 10 A program elérhetősége változó. A HP
nyomtatókazetták visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében jelenleg több mint 50 országban és területen érhető el. További információkért, illetve visszagyűjtéshez használt borítékok és tömegáru-gyűjtődobozok igényléséhez látogasson el a
http://www.hp.com/recycle oldalra. 11 A szolgáltatás használatához Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0 szükséges.

Kapcsolódjon vezeték nélkül a
megfizethető színekhez.1

● A beépített vezeték nélküli és Ethernet kapcsolattal az
irodában bárhonnan nyomtathat és oszthat meg egy
hálózaton.1

● Pénzt és helyet takaríthat meg: ez az alacsony árú HP
LaserJet a világ egyik legkisebb színes lézernyomtatója.4

● Dokumentumait gazdaságosan nyomtathatja. A
fekete-fehér HP LaserJet nyomtatóéval azonos költség
fekete nyomtatás esetén.5

● Professzionális, hibátlan eredmény félkövérrel szedett
szöveg és egyenletes színátmenet esetén, a HP ImageREt
2400 és az eredeti HP kazetták és ColorSphere toner
segítségével.

A feladatra összpontosíthat – egyszerű
mobil nyomtatás és gyors telepítés.3

● Menet közben is produktív maradhat – A HP ePrint
használatával lényegében bárhonnan nyomtathat.3

● A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás segítségével
könnyedén – hálózat nélkül – nyomtathat
mobileszközéről.6 Az AirPrint™ technológiával könnyedén
nyomtathat vezeték nélkül iPad®, iPhone® és iPod touch®
készülékéről.7

● A telepítés és a nyomtatás megkezdése gyors és egyszerű.

● Az eredeti HP patronokkal és a hosszan tartó teljesítményre
tervezett nyomtatóval a karbantartás könnyedén
elvégezhető.

Csökkenthető a környezetterhelés.

● Energiát takaríthat meg az azonnal aktiválódó
technológiával,8 és még ennél is többet a HP automatikus
kikapcsolási technológiájával.9

● Takarékoskodjon erőforrásaival a HP legkisebb színes
lézernyomtatójának segítségével.

● Újrahasznosítás ingyenesen és könnyedén – a HP Planet
Partners program keretében visszaküldött patronokat
felelősségteljesen újrahasznosítjuk.10

● Csak a szükséges webes tartalmat nyomtatja ki, takarosan
és pontosan, a HP Smart Web Printing funkcióval.11

Marketinganyagok egyéni létrehozása és
nyomtatása.

● A HP Creative Studio for Business segítségével
megtervezheti marketinganyagait és ötleteket kaphat
nyomtatott projektjeihez.

● Élvezze a sokoldalúságot, mellyel a legkülönfélébb
dokumentumokat hozhatja létre: 7,6 cm x 12,7 cm-es
mérettől 21,5 x 35,5 cm-es méretig nyomtathat.

● Kitűnő eredmények: a hordozóanyagtól függő kimeneti
minőséget előkonfigurált parancsok optimalizálják.



Rendelési adatokMűszaki adatok
Nyomtatási technológia Lézer
Nyomtatási sebesség Fekete (A4): Akár 16 oldal percenként; Színes (A4): Akár 4 oldal percenként

Első lap kinyomtatása (fekete, A4): Akár 15,5 mp alatt; Az első lap kinyomtatásáig eltelt idő (színes, A4): Akár 27,5 mp alatt
A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:
http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum
bonyolultságától függ.

Processzor Egyedi RISC processzor
Memória CP1025: 8 MB SDRAM, 128 MB Flash; CP1025nw: 64 MB SDRAM, 128 MB Flash;
Memóriabővítés Nem bővíthető
Nyomtatási felbontás Max. 600 x 600 dpi
Nyomtatási minőség HP ImageREt 2400
Nyomtatónyelvek Kiszolgálóalapú
Betűtípusok/betűkészletek A gazdaszámítógépre telepített betűtípusok alapján; a telepítő 80 méretezhető TrueType képernyő-betűkészletet telepít
Kihasználtság (havi, A4) Akár 15 000 oldal
Ajánlott havi lapkapacitás 200–850
Nyomtatási margók felső: 4,3 mm, bal: 4,3 mm, jobb: 4,3 mm, alsó: 4,3 mm
Médiakezelés Bemenet Kapacitás Súly Méret

1. tálca lapok: 150; címke: 50; írásvetítő fólia:
50; levelezőlap: 50; boríték: 10

60–176 g/m² (sima papír); akár 220
g/m² (fényes papír)

A4; A5; B5 (ISO, JIS); 76 x 127 – 216 x
356 mm

Kétoldalas nyomtatás: Kézi (illesztőprogram támogatja)
Kimenet: Lap: Akár 50 lap

Boríték: Legfeljebb 10 boríték. Írásvetítő fóliák: Legfeljebb 50 írásvetítő fólia; 50 lapos gyűjtőrekesz
Médiatípusok Papír (rajz, brosúra, színes, fényes, fejléces, fotó, sima, előnyomtatott, előrelyukasztott, újrahasznosított, kemény), írásvetítő fóliák,

címkék, borítékok, kártyakötegek
Kezelőpanel CP1025: 6 gomb (Mégse, Folytatás, ciánkék patron, bíborvörös patron, sárga patron, fekete patron); 6 LED-es jelzőfény (Figyelem,

Üzemkész, továbbá a ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete patron állapota); CP1025nw: 7 gomb (Mégse, Folytatás, Vezeték nélküli, ciánkék
patron, bíborvörös patron, sárga patron, fekete patron); 7 LED-es jelzőfény (Figyelem, Üzemkész, Vezeték nélküli, továbbá a ciánkék,
bíborvörös, sárga, fekete patron állapota);

Illesztőfelület és csatlakoztathatóság CP1025: 1 Hi-Speed USB 2.0 port; CP1025nw: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n;
Opcionális:
Kompatibilis HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A

Hálózati jellemzők CP1025:Opcionális, kompatibilis HP Jetdirect nyomtatókiszolgálón keresztül; CP1025nw: Beépített Fast Ethernet 10/100Base-TX hálózati
csatlakozással vagy vezeték nélküli 802.11b/g/n csatlakozással;

Mobil nyomtatási képesség HP ePrint, HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Apple AirPrint™
Támogatott hálózati protokollok Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; nyomtatás: TCP-IP port 9100 közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor

támogatása), webszolgáltatások nyomtatása; feltérképezés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások feltérképezése; IP-konfiguráció: IPv4
(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapottartó DHCPv6-on keresztül);
felügyelet: SNMPv1, HTTP

Kompatibilis operációs rendszerek Teljes szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: Windows 8, Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites),
Windows XP (32 bites) (SP2 vagy újabb); Csak illesztőprogram-telepítést támogató operációs rendszerek: Windows Server 2003 (32
bites) (SP3 vagy újabb), Windows Server 2008 (32 és 64 bites); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise
Linux 5.0 (támogatás előre összeállított csomaggal), 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) (az automatikus telepítő támogatja)

Minimális rendszerkövetelmények Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64
bites), 200 MB szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows XP (32 bites)
(SP2): 233 MHz-es Pentium® processzor, 512 MB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 200 MB szabad merevlemez-terület,
CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port, Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core processzor;
256 MB RAM; 300 MB szabad merevlemez-terület; CD/DVD-ROMmeghajtó vagy internet; USB vagy hálózati port

Szoftver Windows: HP telepítő/eltávolító, HP raszteres nyomtató-illesztőprogram, HP eszköztár, HP súgó és oktatóközpont; Mac: HP
telepítő/eltávolító, HP raszteres nyomtató-illesztőprogram, HP Utility

Nyomtató kezelése Windows: HP Toolbox FX (alapértelmezett telepítés); SNP Alerts (minimális telepítés); HP Web Jetadmin (letöltés); Mac: HP
segédprogram

Áramellátás Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz). Anyagszükséglet: 295 W (nyomtatás közben), 8 W (üzemkész
állapotban), 3,1 W (készenléti üzemmódban), < 1 W (automatikusan kikapcsolt állapotban), 0,2 W (kikapcsolt állapotban); Jellemző
elektromos energiafogyasztás (TEC): 0,925 kWh/hét

Méretek (sz x mé x ma) Kicsomagolva: 399,6 x 402,1 x 251,5 mm
Csomagolva: 498 x 298 x 387 mm

Súly Kicsomagolva: CP1025: 12.1 kg; CP1025nw: 12.1 kg;
Becsomagolva: 13,4 kg

Működési környezet Működési hőmérséklet: 15–32,5°C; Javasolt működési hőmérséklet: 20–27 ºC; Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom; Ajánlott
üzemeltetési páratartalom: 20–70% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet: -20–40°C; Tárolási páratartalom: 10–95% relatív páratartalom;

Terméktanúsítványok Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1: 2005 (nemzetközi); EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1: 2007; GS licenc (Európa); EN
60825-1: 2007 (1. osztályú lézer/LED eszköz); 2006/95/EC sz. kisfeszültségű irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági
jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint; ENERGY STAR: Igen

Garancia Egyéves, korlátozott jótállás, termékcserével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogi
előírásoknak változnak.

A sorozat gyors áttekintése CP1025: Alapszintű nyomtató; CP1025nw: Alap nyomtató plusz: 10/100 Ethernet és 802.11 b/g/n vezeték nélküli;

CF346A HP Color LaserJet Pro CP1025 nyomtató; induló
HP LaserJet fekete, ciánkék, sárga, bíborvörös
nyomtatópatronok (előre telepítve); Képalkotó

henger; Szoftvert és elektronikus
dokumentációt tartalmazó CD; Dokumentáció

(telepítési útmutató, támogatási szórólap,
jótállási útmutató); tápkábel

CE918A HP Color LaserJet Pro CP1025nw nyomtató;
induló HP LaserJet fekete, ciánkék, sárga,

bíborvörös nyomtatópatronok (előre telepítve);
Képalkotó henger; Szoftvert és elektronikus

dokumentációt tartalmazó CD; Dokumentáció
(telepítési útmutató, támogatási szórólap,
jótállási útmutató); tápkábel; USB-kábel

Kellékek
CE310A HP 126A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása
fekete tintapatronnal 1200 szabványoldal.
Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC

19798 szabvány szerint.
CE311A HP 126A eredeti ciánkék LaserJet tonerkazetta

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása
kompozit ciánkék/sárga/magenta

tintapatronokkal 1000 szabványoldal. Hivatalos
nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798

szabvány szerint.
CE312A HP 126A eredeti sárga LaserJet tonerkazetta

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása
kompozit ciánkék/sárga/magenta

tintapatronokkal 1000 szabványoldal. Hivatalos
nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798

szabvány szerint.
CE313A HP 126A eredeti bíborvörös LaserJet

tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása

kompozit ciánkék/sárga/magenta
tintapatronokkal 1000 szabványoldal. Hivatalos

nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798
szabvány szerint.

CE314A HP 126A LaserJet képalkotó dob
14000 oldal (fekete)7000 oldal (színes)

Csatlakoztatás
J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli

nyomtató-kiszolgáló

Szerviz és támogatás
UM137E HP Care Pack, cseregarancia (normál
határidővel), 3 év
UM133E HP Care Pack, következő munkanapi
cseregarancia, 3 év
(UM137E: Ausztria. Balti államok, Belgium, Bulgária,
Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország,
Franciaország, Németország, Görögország,
Magyarország, Írország, Izrael, Olaszország, Málta,
Moldova, MEMA, Hollandia, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország,
Szlovákia, Szlovénia, Dél-Afrika, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Egyesült Királyság. UM133E:
Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország,
Franciaország, Németország, Írország, Olaszország,
Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Cseh
Köztársaság, Görögország, Magyarország,
Lengyelország, Szlovákia)
A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a
következő címen találhatja meg: http://www.hp.com

http://www.hp.com/hu
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