
HP Color LaserJet seria CP1510

Ta szybka i niezawodna kolorowa drukarka laserowa HP pozwala na łatwe i
niedrogie tworzenie atrakcyjnych materiałów marketingowych. Nowa receptura
tonera HP ColorSphere i technologia HP ImageREt 3600 umożliwiają
samodzielne drukowanie obrazów fotograficznej jakości, w żywych kolorach.

HP Color LaserJet
CP1515n

Idealna dla użytkowników indywidualnych lub zespołów w biurach domowych lub małych firmach, a nawet w większych
przedsiębiorstwach, które potrzebują szybkiej, niezawodnej kolorowej drukarki biurowej, aby samodzielnie tworzyć
wysokiej jakości materiały marketingowe.

Drukowane we własnym zakresie kolorowe materiały profesjonalnej jakości zwiększają efektywność komunikacji w
przedsiębiorstwie.
Możesz łatwo i we własnym zakresie tworzyć przyciągające wzrok, imponujące materiały marketingowe wysokiej
jakości: wystarczy jedno kliknięcie w trybie fotograficznym, aby jakość druku została automatycznie zoptymalizowana
pod kątem wybranych nośników. Bogata gama matowych i błyszczących nośników HP ułatwia wybór najlepszego stylu i
wyglądu dokumentów.

Fotografie w żywych, realistycznych kolorach i profesjonalna jakość druku dzięki tonerowi HP ColorSphere
Nowa receptura tonera HP Color Sphere zapewnia bogatą gamę żywych, realistycznych kolorów, precyzję szczegółów,
wyjątkową intensywność kolorów, wysoki połysk, fotograficzną jakość obrazów i wyrazisty tekst. Gdy potrzebne są
kolorowe dokumenty o wyjątkowej jakości, nie warto iść na kompromisy. Technologia HP ImageREt 3600 umożliwia
drukowanie doskonałych obrazów, tekstu i grafiki na różnych nośnikach.

Kompaktowa, łatwa w obsłudze drukarka laserowa umożliwiająca szybki druk dokumentów w czerni i kolorze po
przystępnej cenie.
Drukuje z prędkością do 12 str./min w czerni i 8 str./min w kolorze, przy czym koszt wydruku w czerni jest taki sam jak
w przypadku monochromatycznej drukarki HP LaserJet. Technologia HP Instant-on przyspiesza wydruk pierwszej strony, co
pozwala na szybkie rozpoczęcie drukowania z trybu oczekiwania. Nowy, intuicyjny interfejs zapewnia wyjątkowo łatwe
konfigurację i obsługę, a pokrywa z przodu urządzenia ułatwia wymianę materiałów eksploatacyjnych. Podstawowe
funkcje sieci obejmującej do 5 użytkowników gwarantują wydajność i bezpieczeństwo oraz umożliwiają zdalne
zarządzanie.
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Technologia druku Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy
Prędkość druku A4w czerni: Do 12 str./min, w kolorze: Do 8 str./min

Pierwsza wydrukowana stronaW czerni: poniżej 25,5 s z trybu gotowości, w kolorze: poniżej 31,5 s z trybu gotowości
Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności
dokumentu.

Procesor 450 MHz, Motorola ColdFire® V5x
Pamięć 96 MB, Z możliwością rozszerzenia do 352 MB poprzez dodanie 256 MB pamięci DDR2 w jednym dostępnym gnieździe.
Rozdzielczość druku W czerni: Do 600 x 600 dpi

Kolor: Do 600 x 600 dpi
Jakość druku HP ImageREt 3600
Języki drukowania HP PCL 6, emulacja Postscript level 3
Ekonomiczne drukowanie Ręczny druk dwustronny i druk kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu zapewniają oszczędność papieru.
Czcionki 80 skalowalnych czcionek TrueType
Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 30000 stron

Zalecana ilość stron drukuwanych
miesięcznie

250 – 1000

Marginesy wydruku górny: 3,5 mm, lewy: 3,5 mm, prawy: 3,5 mm, dolny: 3,5 mm
Obsługa nośników Podawanie nośników Pojemność Waga Format

Podajnik 1 arkusze: 1 od 60 do 176 g/m² (maksymalnie
200 g/m² z papierem HP Laser
Cover, maksymalnie 220 g/m² z
papierem HP Color Laser Glossy
Photo)

A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), od 76 x
127 do 216 x 356 mm

Podajnik 2 arkusze: 150, arkusze folii: 50,
karty: 50, koperty: 10

od 60 do 176 g/m² (maksymalnie
200 g/m² z papierem HP Laser
Cover, maksymalnie 220 g/m² z
papierem HP Color Laser Glossy
Photo)

A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), od 76 x
127 do 216 x 356 mm

Drukowanie
dwustronne:

Ręczny (z obsługą przez sterownik)

Odbiór nośników: Liczba arkuszy: Do 125. Koperty: Do 10. Folie przezroczyste: Do 50
Nośniki Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany,

ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony
Interfejsy Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX ze złączem RJ45
Możliwości pracy w sieci Przez wbudowaną kartę sieciową, przez zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; System Mac OS X w wersji

10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej
Opcjonalnie: OS/2, UNIX, Linux, Najnowsze sterowniki do systemów Windows® i Macintosh są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/support/ljcp1510series

CC377A Drukarka HP Color LaserJet
CP1515n, kabel zasilania,

płyta CD (podręcznik
użytkownika,

oprogramowanie drukarki),
instrukcja rozpoczęcia

pracy, 4 próbne wkłady
drukujące HP Color LaserJet
(błękitny, purpurowy, żółty,

czarny) z tonerem HP
ColorSphere o wydajności
do 750 stron (zgodnie z
normą ISO/IEC 19798)

Serwis i pomoc techniczna
Europa:
UM133E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3 lata
UM137E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — wymiana (standardowy czas
realizacji), 3 lata
UM139E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — zwrot do magazynu, 3 lata.
(UM139E: tylko: kraje bałtyckie,
Grecja, Polska, Turcja, Europejskie
Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy,
Słowacja, Węgry. UM133E/UM137E:
pozostałe kraje europejskie)
Afryka, Bliski Wschód, Basen Morza
Śródziemnego:
UM139E Pakiety serwisowe HP Care
Pack — zwrot do magazynu, 3 lata.
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Obsługiwane sieciowe systemy
operacyjne

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; System Mac OS X w wersji
10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej, Opcjonalnie: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP
Tablet PC, Server 2003 (32- lub 64-bitowy), Windows Vista® Ready; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32- i 64-bitowy): 512 MB pamięci
RAM, 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB, System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3.9, 10.4
lub nowszej: 256 MB pamięci RAM, 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB

Oprogramowanie Sterowniki druku (HP PCL 6, emulacja HP PostScript Level 3), narzędzie Toolbox do konfiguracji, oprogramowanie In-House
Marketing Resource

Panel sterowania Dwuwierszowy, 16-znakowy wyświetlacz na panelu sterowania, 5 przycisków (anuluj drukowanie, strzałka w lewo, strzałka w
prawo, wybierz, odwróć), 2 diody LED: Attention (Uwaga) i Ready (Gotowy)

Zarządzanie drukarką Toolbox, HP Web JetAdmin, wbudowany serwer internetowy
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe 110–127 V (+/-10%), 60 Hz (+/-3 Hz); 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Zużycie:

Maksymalnie 295 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 11,4 W (tryb gotowości), maksymalnie 4,7 W (tryb uśpienia),
maksymalnie 0 W (drukarka wyłączona); Średnie zużycie energii: 1,04 kWh/tydzień

Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: CP1515n:399 x 453 x 254 mm
W opakowaniu: CP1515n:598 x 498 x 367 mm

Waga Bez opakowania: CP1515n:18,2 kg
W opakowaniu: CP1515n:23,5 kg

Środowisko pracy Temperatura pracy: Od 15 do 32,5°C. Zalecana temperatura pracy: Od 20°C do 27°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność
względna od 10 do 80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 20 do 70%. Temperatura
przechowywania: od -20 do 40°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 95%. Poziom szumów wg ISO
9296: Moc dźwięku: LwAd6,2 B(A) — druk z prędkością 12 str./min, 3,1 B(A) — tryb gotowości. Ciśnienie dźwięku: LpAm48,5
dB(A) (aktywność/drukowanie), niesłyszalne (gotowość)

Certyfikacje produktu Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowa), EN 60950-1+A11 (UE), IEC
60825-1+A1+A2, lista UL/cUL (USA/Kanada), licencja GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (urządzenia laserowe/LED klasy 1)
GB4943-2001, dyrektywa dotycząca urządzeń niskiego napięcia 2006/95/EC z oznaczeniami CE (Europa); inne certyfikaty
bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach
Certyfikacje EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasa B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024:
1998+A1 +A2, FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B (USA), ICES-003, wydanie 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive
2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja, usługa w autoryzowanym punkcie serwisowym HP. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są
różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Akcesoria
CB421A Pamięć HP DDR2 64 MB

(144-pinowy moduł DIMM)
CB422A Pamięć HP DDR2 128 MB

(144-pinowy moduł DIMM)
CB423A Pamięć HP DDR2 256 MB

(144-pinowy moduł DIMM)

Materiały eksploatacyjne do
drukarek laserowych

CB540A Kaseta z czarnym tonerem
HP Color LaserJet CB540A
Średnia wydajność kasety z

czarnym tonerem: 2200
stron standardowych przy

druku ciągłym.
Deklarowana wartość
wydajności zgodna z

normą ISO/IEC 19798*
CB541A Kaseta z błękitnym tonerem

HP Color LaserJet CB541A
Średnia wydajność kasety

zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurow

ym: 1400 stron
standardowych przy druku

ciągłym. Deklarowana
wartość wydajności zgodna
z normą ISO/IEC 19798*

CB542A Kaseta z żółtym tonerem HP
Color LaserJet CB542A

Średnia wydajność kasety
zespolonej z tonerem

błękitnym/żółtym/purpurow
ym: 1400 stron

standardowych przy druku
ciągłym. Deklarowana

wartość wydajności zgodna
z normą ISO/IEC 19798*

CB543A Kaseta z purpurowym
tonerem HP Color LaserJet

CB543A
Średnia wydajność kasety

zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurow

ym: 1400 stron
standardowych przy druku

ciągłym. Deklarowana
wartość wydajności zgodna
z normą ISO/IEC 19798*

Sieci i łączność
Q6264A Przewód HP USB o dużej

szybkości (1,8 m/6 stóp)

Kompletną listę materiałów
eksploatacyjnych, akcesoriów i usług
można znaleźć pod
adresemhttp://www.hp.com

http://www.hp.com/uk
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