
Drukarka HP Color LaserJet seria CP6015

Wytrzymała, wydajna, wielkoformatowa kolorowa drukarka laserowa
umożliwiająca zaspokajanie we własnym zakresie potrzeb dużych zespołów i
użytkowników o wysokich wymaganiach. Szybki druk z wysoką jakością na wielu
różnych nośnikach, pełny zestaw funkcji sieciowych i zaawansowane funkcje
wykańczania dokumentów.

1 Wyposażenie opcjonalne, należy zakupić osobno
2 Wyposażenie opcjonalne, należy zakupić osobno
3 Dostępne tylko z modelami HP Color LaserJet CP6015dn, CP6015xh
4 Podajnik na 500 arkuszy i szafka są opcjonalne i należy je zakupić osobno; 3 podajniki na 500 arkuszy i szafka są dostępne tylko w modelu HP Color LaserJet
CP6015xh
W przypadku pozostałych modeli jest to wyposażenie opcjonalne i należy je zakupić osobno
5 Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju: www.hp.com/learn/suresupply
Łączenie zamówień dostępne w przypadku drukarek z oprogramowaniem HP Easy Printer Care.

Drukarki HP Color
LaserJet CP6015n

Drukarki HP Color
LaserJet CP6015dn

Drukarki HP Color
LaserJet CP6015xh

Idealne rozwiązanie dla zespołów i działów liczących 15 lub więcej pracowników w małych i średnich firmach, przedsiębiorstwach i
instytucjach z sektora publicznego, w których trzeba drukować różne dokumenty w kolorze i w czerni, takie jak materiały związane
ze sprzedażą i marketingiem czy prace o dużym formacie, na przykład arkusze kalkulacyjne, plakaty i banery (320x915 mm).

Ta najwydajniejsza i najwszechstronniejsza kolorowa drukarka laserowa HP pozwala zwiększyć produktywność.
Drukowanie dokumentów z prędkością do 41 str./min w czerni i w kolorze (A4). Wszechstronny podajnik, który obsługuje nośniki o
formacie do SRA3 (320x457 mm) i gramaturze w zakresie 64–220 g/m2, umożliwia drukowanie dużych prac, takich jak arkusze
kalkulacyjne, plakaty i banery (320x915 mm). Zaawansowane opcje podawania i odbioru papieru, w tym moduł do produkcji
broszur1 i odbiornik ze zszywaczem2, pozwalają wytwarzać złożone dokumenty we własnym zakresie. Moduł automatycznego
druku dwustronnego3 i możliwość zwiększenia pojemności podajników do 2100 arkuszy4 zapewniają dodatkową elastyczność.

Toner HP ColorSphere pozwala tworzyć przyciągające uwagę dokumenty o znakomitej jakości druku i wysokim połysku.
Toner HP ColorSphere gwarantuje wspaniałe kolory, realistyczną jakość zdjęć i wyjątkowy połysk na szerokiej gamie nośników, co
zapewnia profesjonalny wygląd dokumentów marketingowych. Automatyczna kalibracja odcieni neutralnych i ulepszona funkcja
rozpoznawania typu nośnika gwarantują wspaniałe rezultaty w zastosowaniach wymagających doskonałego odwzorowania kolorów.
Różne tryby przetwarzania obrazu i technologia HP ImageREt 4800 umożliwiają szybkie tworzenie złożonych obrazów. Nowy tryb
1200x600 dpi pozwala uzyskiwać wysoką dokładność linii w takich zastosowaniach jak kartografia, CAD i rysunki architektoniczne.

Wyjątkowo łatwa w instalacji, obsłudze i zarządzaniu kolorowa drukarka pozwala użytkownikowi skoncentrować się na działalności
biznesowej.
Wbudowany interfejs sieci gigabitowej z obsługą IPv6 i nowymi zabezpieczeniami zapewnia bezpieczne i niezawodne
udostępnianie drukarki. Nowy uniwersalny sterownik druku HP umożliwia łatwe, jednolite konfigurowanie i drukowanie za
pośrednictwem sieci. Inteligentne funkcje oryginalnej głowicy drukującej HP LaserJet umożliwiają korygowanie jakości druku,
automatyczne ostrzeganie o zużyciu się materiałów eksploatacyjnych oraz ich wygodne zamawianie 5. Oprogramowanie HP Web
Jetadmin pozwala zdalnie zarządzać zespołem drukarek oraz kontrolować wykorzystanie druku w kolorze przez zespół.



Przegląd produktu

Krótka charakterystyka

1. Czterowierszowy panel sterowania
2. Odbiornik papieru na 500 arkuszy (wydrukiem do dołu)
3. Taca do odwracania kartek przy druku dwustronnym
4. Bezpośredni dostęp do łatwej w instalacji kasety z tonerem
5. Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy
6. Procesor 835 MHz, 512 MB pamięci, moduł druku dwustronnego
(standard w modelach DN i XH), serwer wydruków HP Jetdirect Gigabit
Ethernet, port USB 2.0 Hi-Speed, dwa gniazda na karty rozszerzenia
EIO, wbudowany wydajny dysk twardy HP (standard w modelu XH)
7. Podajnik 2 na 500 arkuszy
8. Trzy podajniki na 500 arkuszy — łączna pojemność podajników:
2100 arkuszy (standard w modelu XH)

Drukarki HP Color LaserJet CP6015n
● HP LaserJet CP6015n: prędkość druku do 41

str./min
● technologia HP ImageREt 4800
● efektywna jakość wyjściowa 600x600 dpi
● 512 MB pamięci RAM
● procesor 835 MHz
● wbudowana gigabitowa karta sieciowa z

obsługą IPv6
● standardowa pojemność wejściowa 600 arkuszy

z dwoma podajnikami papieru oraz możliwość
jej zwiększenia do 2100 arkuszy z użyciem
czterech podajników na 500 arkuszy i jednego
podajnika uniwersalnego na 100 arkuszy

Drukarki HP Color LaserJet CP6015dn
● HP LaserJet CP6015dn: jak HP LaserJet P6015n z

modułem automatycznego druku dwustronnego

Drukarki HP Color LaserJet CP6015xh
● HP LaserJet CP6015xh: jak HP LaserJet P6015n z

modułem automatycznego druku dwustronnego
● trzema podajnikami papieru na 500 arkuszy i

szafką oraz dyskiem twardym



Zalecane akcesoria

Informacje o zamawianiu

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria
J7989G Dysk twardy o wysokiej wydajności Serial ATA HP
J7972G Karta interfejsu równoległego HP 1284B

Materiały eksploatacyjne
CB457A Grzałka utrwalająca HP Color LaserJet CB457A 110 V
CB458A Grzałka utrwalająca HP Color LaserJet CB458A 220 V
CB459A Zestaw rolek HP Color LaserJet CB459A
CB463A Zespół przenoszenia obrazu HP Color LaserJet CB463A

Sieci i łączność
J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J7997G Serwer druku HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J8007G Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n

IPv6/IPSec 802.11g
J7972G Karta interfejsu równoległego HP 1284B
J7951G Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400

802.11g
J7934G Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

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

J7989G
Dysk twardy o wysokiej
wydajności Serial ATA HP
Dysk twardy z interfejsem
Serial ATA o wysokiej
wydajności umożliwia
administratorom kontrolę
nad drukowaniem na
urządzeniach peryferyjnych
ze złączem EIO.

J7961G
Serwer druku HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec

J7997G
Serwer druku HP Jetdirect
630n IPv6 Gigabit

J8007G
Bezprzewodowy serwer
druku HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec 802.11g

J7972G
Karta interfejsu
równoległego HP 1284B
Karta HP 1284B do portu
równoległego to interfejs
portu równoległego służący
do podłączania zgodnych
urządzeń peryferyjnych HP.
Zapewnia obsługę urządzeń
podłączanych do portu
równoległego. Kartę tę
można z łatwością umieścić
w wolnym gnieździe EIO
urządzenia peryferyjnego.

J7951G
Bezprzewodowy serwer
druku HP Jetdirect ew2400
802.11g

Drukarki HP Color LaserJet CP6015n (Q3931A)
Drukarka HP Color LaserJet 6015N; wkłady drukujące o dużej
pojemności: czarny na 16 500 wydruków, błękitny, purpurowy i
żółty na 21000 wydruków zainstalowane fabrycznie razem z
tonerem HP ColorSphere; zainstalowane fabrycznie bębny
obrazujące: czarny, błękitny, żółty i purpurowy na 35000
wydruków; wbudowana gigabitowa karta sieciowa;
dokumentacja dołączona do drukarki (instrukcja
wprowadzająca), sterowniki oprogramowania i dokumentacja
na płycie CD, kabel zasilania, wielofunkcyjny podajnik na 100
arkuszy i jeden podajnik wejściowy na 500 arkuszy, adapter do
blokady do użytku z blokadami innych producentów; np
blokada Kensington

Drukarki HP Color LaserJet CP6015dn (Q3932A)
Drukarka HP Color LaserJet CP6015dn; wkłady drukujące o
dużej pojemności: czarny na 16 500 wydruków, błękitny,
purpurowy i żółty na 21000 wydruków zainstalowane
fabrycznie razem z tonerem HP ColorSphere (zgodnie ze
standardami ISO); zainstalowane fabrycznie bębny obrazujące:
czarny, błękitny, żółty i purpurowy na 35000 wydruków;
wbudowana gigabitowa karta sieciowa i moduł
automatycznego druku dwustronnego; dokumentacja dołączona
do drukarki (instrukcja wprowadzająca), sterowniki
oprogramowania i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania,
wielofunkcyjny podajnik na 100 arkuszy i jeden podajnik
wejściowy na 500 arkuszy, adapter do blokady do użytku z
blokadami innych producentów, np. Kensington

Drukarki HP Color LaserJet CP6015xh (Q3934A)
Drukarka HP Color LaserJet CP6015xh; wkłady drukujące o
dużej pojemności: czarny na 16 500 wydruków, błękitny,
purpurowy i żółty na 21000 wydruków zainstalowane
fabrycznie razem z tonerem HP ColorSphere (zgodnie ze
standardami ISO); zainstalowane fabrycznie bębny obrazujące:
czarny, błękitny, żółty i purpurowy na 35000 wydruków;
wbudowana gigabitowa karta sieciowa i moduł
automatycznego druku dwustronnego; dokumentacja dołączona
do drukarki (instrukcja wprowadzająca), sterowniki
oprogramowania i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania,
wielofunkcyjny podajnik na 100 arkuszy i cztery podajniki
wejściowe na 500 arkuszy, adapter do blokady do użytku z
blokadami innych producentów, np. Kensington

Serwis i pomoc techniczna
UJ177A/E HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w następnym
dniu roboczym, 3 lata
UJ181E HP Care Pack, serwis w miejscu instalacji w ciągu 4
godzin od zgłoszenia, 3 lata
UJ186PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji
w następnym dniu roboczym, 1 rok
UJ188PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji
w 4 godziny od zgłoszenia, 1 rok



Dane techniczne
Technologia druku Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy
Prędkość druku A4 w czerni: Do 41 str./min, w kolorze: Do 41 str./min

Pierwsza wydrukowana strona W czerni: poniżej 11 s z trybu gotowości, w kolorze: poniżej 11,5 s z trybu gotowości
Szybkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac

Procesor 835 MHz, Procesor PMC
Pamięć 512 MB
Rozdzielczość druku W czerni: Do 1200 x 600 dpi

Kolor: Do 1200 x 600 dpi
Jakość druku HP ImageREt 4800
Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.3)
Czcionki Zestaw 93 czcionek HP (oraz alfabet grecki, hebrajski, arabski i cyrylica)
Normatywny cykl pracy (miesięcznie,
format A4)

Do 175000 stron

Zalecana ilość stron drukuwanych
miesięcznie

4000–17000

Marginesy wydruku górny: 2 mm, lewy: 2 mm, prawy: 2 mm, dolny: 2 mm
Obsługa nośników Podawanie nośników Pojemność Waga Format

Podajnik 1 arkusze: 100, kolorowe arkusze folii: 50, koperty:
10

60-220 g/m² A3, A4, A4-R, A5, koperta (nr 10, DL, C5, B5,
Monarch), B4 (JIS), B5 (JIS), executive (JIS),
podwójna pocztówka (JIS), A6, B6,
99x140–320x457 mm, baner: 99–320 mm x
maksymalnie 915 mm

Podajnik 2 arkuszy: 500 60-220 g/m² A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS),
148x210–297x432 mm

Drukowanie
dwustronne:

CP6015n: Ręczny (z obsługą przez sterownik);
CP6015dn: Automat; CP6015xh: Automat

A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS)

Odbiór nośników: Liczba arkuszy: Do 500. Koperty: Do 10. Folie przezroczyste: Do 500
Nośniki Papier (bardzo gruby, błyszczący, gruby, gruby błyszczący, do obrazów o wysokim połysku, średni, cienki, zwykły, ekologiczny, odporny na rozrywanie), koperty, etykiety,

kartony, folia
Interfejsy Dwa porty hosta zgodne ze specyfikacją USB 2.0 do podłączenia urządzeń innych producentów, port urządzenia USB Hi-Speed (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), dwa

gniazda EIO, serwer wydruków HP Jetdirect Gigabit Ethernet, złącze Jetlink, port do blokady Kensington
Możliwości pracy w sieci Wewnętrzny serwer wydruków HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, sieci bezprzewodowej 802.11b
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32-/64-bitowy), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X wersja v10.2 i nowsze

Opcjonalnie: Sterowniki do systemu UNIX są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/unixmodelscripts. Sterowniki do systemu Linux są dostępne pod adresem
http://www.hp.com/go/linusprinting. Najnowsze informacje o drukarce i sterowniki są dostępne pod adresem http://www.hp.com/support/cljcp6015.

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008 XP, 2003 64-bitowy, XP 64-bitowy; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bitowy (dla Microsoft® IPv6 zgodnego
z Microsoft® Windows® 2003, XP i Windows Vista®); Novell® 5.1 lub nowszy; Mac OS X w wersji v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszej; RED HAT Linux 7.x lub nowszy;
SUSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server;
Windows® Terminal Services

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® XP (32-bitowy i 64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), 2000 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista® (32-bitowy i 64-bitowy), Mac OS
X wersja v10.2 i nowsze; procesor PowerPC lub Intel® Core

Oprogramowanie Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3 (HP PCL 5c tylko w Internecie)
Panel sterowania Panel sterowania LCD z wyświetlaczem 4-wierszowym oraz możliwością wyświetlania animacji; 3 diody statusu; Dioda ostrzegawcza; Dioda pracy z danymi; Dioda

gotowości. Przycisk Pomoc (znak zapytania), Wybierz (znak zaznaczenia), strzałki do góry i w dół oraz Cofnij; 10-klawiszowa klawiatura numeryczna do podawania
numeru PIN i innych wartości liczbowych

Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin, wbudowany serwer WWW HP, HP Easy Printer Care
Możliwość rozszerzeń CP6015n: 1 podajnik na 500 arkuszy z szafką LUB podajnik na 3 x 500 arkuszy; dysk twardy o dużej pojemności; pamięć; CP6015dn: 1 podajnik na 500 arkuszy z

szafką LUB podajnik na 3 x 500 arkuszy; dysk twardy o dużej pojemności; pamięć; CP6015xh: Pamięć; urządzenia do wykańczania dokumentów, w tym odbiornik ze
zszywaczem i moduł do produkcji broszur

Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe 100–127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: CP6015n: 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn: 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh: 704 x 635 x 972,8 mm

W opakowaniu: CP6015n: 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn: 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh: 935 x 800 x 1 210 mm
Waga Bez opakowania: CP6015n: 86,2 kg; CP6015dn: 86,2 kg; CP6015xh: 119,6 kg

W opakowaniu: CP6015n: 103,20 kg; CP6015dn: 103,20 kg; CP6015xh: 150,85 kg
Środowisko pracy Temperatura pracy: Od 10 do 30°C. Zalecana temperatura pracy: Od 17 do 25°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Zalecana

wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 30-70%. Temperatura przechowywania: od 0 do 35°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna 5-95%.
Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd 6,9 B(A) (druk z prędkością 41 str./min), niesłyszalna (tryb gotowości). Ciśnienie dźwięku: LpAm 54 dB(A) (druk),
niesłyszalna (tryb gotowości)

Certyfikacje produktu Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: Argentyna (TÜV znak S–Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Kanada (cUL–CAN/CSA C22.2
nr 60950-00), Chiny (GB4943), Czechy (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (znak CE – dyrektywa dotycząca urządzeń
niskonapięciowych 73/23/EEC), Niemcy (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Węgry (MEEI–IEC 60950-IEC 60825-1), Japonia (Radio Law), Litwa (LS–IEC 60950-IEC 60825-1),
Meksyk (NOM NYCE–NOM 019 SCFI), Polska (znak B–IEC 60950-IEC60825-1), Rosja (GOST- R50377), Słowacja (IEC 60950-IEC60825-1), Słowenia (SQI–IEC
60950-EN60825-1), RPA (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL–UL 60950; FDA-21 CFR rozdział 1 podrozdział J dla laserów); Produkt laserowy/LED klasy 1
Certyfikacje EMC: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Klasa B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa
B/ICES-003, wydanie 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Dyrektywa EMC 89/336/EEC i dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 73/23/EEC oraz znak CE

Gwarancja 1 rok z obsługą w miejscu instalacji

http://www.hp.pl
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