
HP LaserJet P2035 nyomtatósorozat

A HP LaserJet P2035 nyomtatóval gyorsabban dolgozhat. Professzionális
fekete-fehér dokumentumok akár 30 oldal/perces nyomtatási sebességgel, mindezt
könnyen kezelhető kivitelben és elérhető áron.

1 A halk üzemmód kiválasztásakor a nyomtató alacsonyabb sebességgel működik.

HP LaserJet P2035
nyomtató

Remek választás felügyelet nélküli kis- és középvállalkozásban dolgozó produktív szakembereknek, akiknek kompakt,
megbízható nyomtatóra van szüksége a minőségi irodai dokumentumok könnyű és kedvező árú nyomtatásához.

Növelje termelékenységét kiváló ár/érték arány mellett ezzel a fekete-fehér HP LaserJet nyomtatóval.
Gyors nyomtatás, akár 30 oldal percenként. Az első oldal az Instant-on technológia révén energiatakarékos módból
indulva is gyorsan előállítható. A nyomtató az USB- vagy a párhuzamos porton keresztül kényelmesen csatlakoztatható a
számítógéphez. A 250 lapos adagolótálca lehetővé teszi szinte bármilyen hosszúságú irodai dokumentum nyomtatását;
az 50-lapos többcélú tálca egy sor nyomtatási hordozóhoz alkalmas. A 266 MHz-es processzor és a 16 MB-os memória
segítségével az összetett fájlok gyorsan feldolgozhatók.

Nagyhatású, professzionális minőségű nyomatok készíthetők ezzel a könnyen használható kompakt nyomtatóval.
A maximum 1200 dpi tényleges nyomtatási felbontásra képes HP FastRes 1200-nak köszönhetően a professzionális
minőségű dokumentumokon a szövegek kristálytiszták és a képek tűélesek lesznek. Ez a karcsú, helytakarékos nyomtató
kompakt konstrukciója révén valóban kis helyet foglal az asztalon. A működési zaj a nyomtató egyedülállóan halk
üzemmódjával csökkenthető1. A megbízható és kompakt HP LaserJet nyomtatókazetta állandó használat mellett is
optimális nyomtatási minőséget és kiváló megtérülést biztosít.

Hihetetlenül egyszerű az üzembe helyezése, a használata és a karbantartása
Az eredeti HP nyomtatókazettába beépített interaktív intelligencia optimalizálja a nyomtatási minőséget és a
készletcsökkenés jelzése révén egyszerűsíti a felügyeletet. Az egyszerűen, egy fedél felnyitásával behelyezhető HP LaserJet
nyomtatókazettával könnyű, és egyben kényelmes is a kazettacsere. A nyomtató funkciói között könnyű eligazodni az
egyszerű LED-es vezérlőpanelen.



Rendelési adatokMűszaki adatok
Nyomtatási technológia Lézer
Nyomtatási sebesség A4 fekete: Max. 30 oldal/perc

A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő fekete: Akár 8,0 másodperc alatt (üzemkész állapotból)
A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.

Processzor 266 MHz, Custom Priority processzor
Memória 16 MB, Nem bővíthető
Nyomtatási felbontás Akár 600 x 600 dpi (1200 dpi effektív kimenet HP FastRes 1200 technológiával)
Nyomtatási minőség HP FastRes 1200, 600 dpi
Nyomtatónyelvek Gazdagépen telepített, UPD (HP PCL5e)
Gazdaságos nyomtatás A gazdaságos üzemmód tonerfestéket takarít meg
Betűtípusok/betűkészletek 45 méretezhető TrueType betűtípus
Kihasználtság (havi, A4) Max. 25000 oldal
Javasolt havi lapkapacitás 500–2500
Nyomtatási margók felső: 4 mm, bal: 4 mm, jobb: 4 mm, alsó: 4 mm
Médiakezelés Bemenet Kapacitás Súly Méret

1. tálca lap: 50, boríték: 5, írásvetítő
fólia: 75

60–163 g/m² (egyenes papírút
különleges hordozókhoz)

A4, A5, A6, B5, borítékok (C5,
B5, DL); 76 x 127 – 216 x 356
mm

2. tálca lap: 250 60–120 g/m² (a tartozék
kimeneti kosár használatával)

A4, A5, A6, 105 x 148 – 216
x 356 mm

Kimenet: Lap: Max. 150. Boríték: Akár 5. Írásvetítő fóliák: Max. 75; 150 lapos gyűjtőrekesz
Kétoldalas
nyomtatás:

Kézi (illesztőprogram támogatja)

Médiatípusok Papír (rajz, könnyű, nehéz, egyszerű, újrahasznosított, durva), boríték, címke, kártya, fólia, nehéz hordozók
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság Nagysebességű USB 2.0, IEEE 1284 szabvány szerinti párhuzamos, Opcionális: HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet

nyomtatókiszolgáló, HP Jetdirect ew2400 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló, HP Jetdirect ew2500 802.11g vezeték
nélküli nyomtatókiszolgáló, HP vezeték nélküli nyomtatási bővítőkészlet, HP USB hálózati nyomtatóadapter

Kompatibilis operációs rendszerek Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. Előfordulhat, hogy valamelyik funkció nem elérhető. Windows Vista®, Windows
Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (csak illesztőprogram), Server 2003, Server
2003 x64, 2000 (csak illesztőprogram), NT 4.0 (csak weben elérhető PCL5 illesztőprogram); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5,
v10.6, Linux (információ: http://www.hplip.net), UNIX
Opcionális: A legfrissebb illesztőprogramok és szoftverek elérhetők a HP LaserJet támogatói weboldalán:
http://www.hp.com/support/ljp2030series

Minimális rendszerkövetelmények Windows® 7 operációs rendszerre felkészítve. Előfordulhat, hogy valamelyik funkció nem elérhető. Windows Vista® (x32/x64),
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; minden rendszerhez: 350 MB szabad
merevlemez-terület, CD-ROM-meghajtó, USB-port, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Legalább 128 MB RAM (256 MB
ajánlott); 150 MB szabad merevlemez-terület

Szoftver HP nyomtatószoftver CD-ROM-on: telepítő/eltávolító, illesztők (gazdagépen telepített), HP beágyazott webkiszolgáló,
vezérlőpanel-szimulátor, súgó, dokumentáció

Vezérlőpult 6 lámpa (Papírelakadás, Kifogyó toner, Nincs papír, Figyelmeztetés, Üzemkész, Nyomtatás), 2 gomb (Nyomtatás, Törlés)
Nyomtató kezelése HP beágyazott webkiszolgáló, nyomtatóillesztők
Áramellátás Követelmények: Bemeneti feszültség 220 - 240 V~ (±10%), 50 Hz (± 2 Hz). Anyagszükséglet: Max. 550 W (üzemben/nyomtatás

közben), max. 7 W (készenlétben/alvó állapotban), max. 0,4 W (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,949 kWh/hét
Méretek (sz x mé x ma) Kicsomagolva: 365 x 368 x 268 mm

Csomagolva: 481 x 330 x 465 mm
Súly Kicsomagolva: 10 kg

Becsomagolva: 12,4 kg
Működési környezet Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 17,5–25 °C. Működési páratartalom: 10–80% relatív

páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20–60ºC. Tárolási
páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény : LwAd 6,8 B(A) (üzemben, nyomtatás
közben), nem hallható (készenlétben). Hangnyomás: LpAm 54 dB(A) (üzemben/nyomtatás közben), nem hallható (készenlétben)

Terméktanúsítványok Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás
(USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK
kisfeszültségi irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint

Garancia Egyéves korlátozott garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak. Keresse fel a www.hp.com/go/cpc webhelyet

CE461A HP LaserJet P2035
nyomtató, előre telepített
belépőszintű HP LaserJet

nyomtatókazetta max. 1000
oldalas kapacitással (az
ISO/IEC 19752 szerint),

termékismertető, CD
(felhasználói útmutató,

nyomtatószoftver), hálózati
kábel

Kellékek
CE505A HP 05A LaserJet fekete

festékkazetta
Átlagos nyomtatási

kapacitás: 2300
szabványos oldal. Hivatalos

kapacitás az ISO/IEC
19752 szabvány szerint. A

tényleges kapacitások a
kinyomtatott képektől és

más tényezőktől függően
számottevően változnak.

Hordozó-kellékanyagok
CHP225 HP többcélú papír – 500

lap / A4 / 210 x 297 mm
CHP310 HP LaserJet nyomtatópapír -

500 lap/A4/210 x 297
mm

Csatlakoztatás
J8021A HP Jetdirect ew2500

802.11b/g vezeték nélküli
nyomtató-kiszolgáló

Szerviz és támogatás
UK932E - HP 3 év következő
munkanapos helyszíni LaserJet P2035
vagy P2055 hardvertámogatás
UK929E - HP 3 év következő
munkanapos LaserJet P2035 vagy
P2055 hardvercsere-szolgáltatás
UK924E - HP 3 év visszaküldéses
LaserJet P2035 vagy P2055
hardverszerviz
UK936PE - HP 1 év garanciaidőn túli
következő munkanapos LaserJet
P2035 vagy P2055
hardvertámogatás
UK935PE - HP 1 év garanciaidőn túli
visszaküldéses LaserJet P2035 vagy
P2055 hardverszerviz
UK933PE - HP 1 év garanciaidőn túli
visszaküldéses LaserJet P2035 vagy
P2055 hardverszerviz
H4513E - HP tintasugaras/személyi
LaserJet nyomtató telepítése
szolgáltatás
H3110E - HP tintasugaras/személyi
LaserJet nyomtató hálózati telepítése
szolgáltatás. A szolgáltatások
országonként eltérőek lehetnek,
mindig ellenőrizze az elérhetőséget a
www.hp.com/go/cpc címen elérhető
Care Pack Central eszközzel

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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