
Drukarka HP LaserJet seria P1500

Za pomocą drukarki HP LaserJet z serii P1500 można uzyskać profesjonalne
dokumenty biznesowe. Zapewnia ona wysoką wydajność — szybki wydruk
pierwszej strony, prędkość druku do 23 str./min — oraz doskonałą jakość
wydruków w cenie przystępnej dla każdej firmy.

1 Badania przeprowadzone przez firmę Quality Logic pokazują, że na typowe zadanie drukowania przypada 3-5 stron
Technologia Instant-on umożliwia szybsze drukowanie pierwszej strony, gdy drukarka wychodzi z trybu Powersave, i szybsze wykonanie
zadania drukowania
2 Dotyczy tylko drukarki HP LaserJet P1505n.

Drukarka HP LaserJet
P1505

Drukarka HP LaserJet
P1505n

Doskonałe rozwiązane dla oszczędnych użytkowników indywidualnych lub zespołów pracowników potrzebujących
trwałej i wydajnej drukarki laserowej do tworzenia profesjonalnej jakości dokumentów biznesowych.

Wydajne drukowanie pozwala oszczędzić czas i zwiększyć wydajność.
Dzięki technologii Instant-on, wydruk pierwszej strony trwa o połowę krócej1, mniej niż 6,5 sekundy od momentu wyjścia
z trybu Powersave. Można tworzyć dokumenty z wyraźnym i czytelnym tekstem oraz ostrymi obrazami przy prędkości
drukowania wynoszącej nawet 23 str./min. Złożone pliki są szybko przetwarzane dzięki procesorowi o częstotliwości
266 MHz oraz do 32 MB pamięci. Przetwarzanie druku w komputerze umożliwia obsługę zadań drukowania przy
wykorzystaniu procesora i pamięci komputera, dzięki czemu można wykonywać bardziej złożone zadania druku,
unikając dodatkowych kosztów związanych z pamięcią drukarki.

Zaawansowana technologia drukowania i doskonałe funkcje po przystępnej cenie.
Do obsługi papieru wykorzystywany jest regulowany, wielofunkcyjny podajnik na 10 arkuszy nośników specjalnych oraz
podajnik na 250 arkuszy papieru zwykłego. Bardziej przystępna cena: podstawowe funkcje obsługi sieci 10/1002
umożliwiają łatwe udostępnianie drukarki. Wydajna jakość drukowania HP FastRes o rozdzielczości 1200 dpi oraz toner
HP Ultraprecise umożliwiają uzyskanie wyraźnych szczegółów i tekstu, ostrych linii i wielu odcieni szarości.

Niezwykle łatwa w instalacji, eksploatacji i konserwacji.
Interfejs Hi-Speed USB 2.0 ułatwia szybką konfigurację, obsługę i konserwację drukarki. Inteligentne rozwiązania
wbudowane w oryginalną kasetę z tonerem HP optymalizują jakość wydruku i umożliwiają łatwe zarządzanie
materiałami eksploatacyjnymi, wyświetlając komunikaty o ich niskim poziomie. Oprogramowanie HP Easy Printer Care
ułatwia szybki dostęp do stanu drukarki, komunikatów, ustawień i innych danych. Bezpośredni dostęp do kasety z tonerem
HP LaserJet umożliwia prostą i wygodną instalację oraz wymianę.



Informacje o zamawianiuDane techniczne
Technologia druku Monochromatyczny druk laserowy
Prędkość druku A4 w czerni: Do 23 str./min

Pierwsza wydrukowana strona w czerni: poniżej 6,5 s
Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia
złożoności drukowanych prac.

Procesor 266 MHz
Pamięć P1505: 2 MB wbudowane w układ SIP ASIC; P1505n: 32 MB wbudowane w układ SIP ASIC
Rozdzielczość druku Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi)
Jakość druku REt, 600 dpi, HP FastRes 1200
Języki drukowania P1505: Przetwarzanie druku w komputerze; P1505n: HP PCL 5e
Ekonomiczne drukowanie Ekonomiczny tryb Economode (oszczędność do 50% tonera przy rozdzielczości 600 dpi), natychmiastowy

powrót do trybu Powersave po każdym wydruku dzięki technologii Instant-on (oszczędność prądu),
drukowanie kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu i ręczny druk dwustronny (oszczędność papieru)

Cykl pracy Do 8000 stron na miesiąc
Marginesy wydruku górny: 4 mm, lewy: 4 mm, prawy: 4 mm, dolny: 4 mm
Obsługa nośników Podawanie

nośników
Pojemność Waga Format

Podajnik 1 arkusze: 250, koperty: 15;
arkusze: 10 (z priorytetem
poboru)

od 60 do 163 g/m˛ A4, A5, B5, pocztówki,
koperty (C5, DL, B5), od
147x211 do
216x356 mm, podajnik na
10 arkuszy z priorytetem
poboru: A6, od 76x127 do
216x356 mm

Odbiór nośników: Liczba arkuszy: Do 150. Koperty: Do 15. Folie przezroczyste: Do 100; Odbiornik papieru
na 150 arkuszy wydrukiem do dołu

Drukowanie
dwustronne:

Ręczny (z obsługą przez sterownik)

Nośniki Papier (laser, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folia transparentna,
pocztówki

Interfejsy P1505: Port USB Hi-Speed (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); P1505n: Port USB Hi-Speed (zgodny ze
specyfikacją USB 2.0), podstawowe funkcje sieciowe 10/100; Opcjonalnie: Serwer druku HP Jetdirect
Ethernet

Obsługiwane systemy operacyjne System Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32- lub
64-bitowy) Certified for Windows Vista™; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej
Opcjonalnie: Najnowsze oprogramowanie i sterowniki są dostępne na stronie http://www.hp.com

Obsługiwane sieciowe systemy
operacyjne

System Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32- lub
64-bitowy) Certified for Windows Vista™; System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej

Minimalne wymagania systemowe Microsoft® Windows® 2000, XP Home lub XP Professional, procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM
(Windows Vista® Ready, informacje o minimalnej wymaganej ilości wolnego miejsca na dysku twardym
można znaleźć w podręczniku użytkownika), 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB), 120 MB wolnego
miejsca na dysku twardym), napęd CD-ROM, port USB, System Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub
nowszej; Komputer Macintosh z procesorem PowerPC G3, G4, G5 lub Intel® Core; 128 MB pamięci RAM
(zalecane 256 MB); 120 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd CD-ROM; Port USB

Panel sterowania 4 diody: Go (Start), Ready (Gotowa), Attention (Uwaga), Toner Low (Niski poziom tonera), 2 przyciski: Go
(Start), Job Cancel (Anuluj)

Zarządzanie drukarką Stan i komunikaty HP, funkcja śledzenia zużycia
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe 110 – 127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 7 A; 220 – 240 V (+/- 10%),

50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A;. Zużycie: Maksymalnie 300 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 3,9 W (tryb
gotowości/uśpienia) drukarka wyłączona – maks. 0,8 W

Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 379 x 243 x 225 mm
W opakowaniu: 500 x 300 x 300 mm

Waga Bez opakowania: 5,9 kg
W opakowaniu: 6,9 kg

Środowisko pracy Temperatura pracy: 10 do 32,5° C. Zalecana temperatura pracy: 10 do 32,5° C. Wilgotność podczas pracy:
Wilgotność względna 20-80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna 20-80%.
Temperatura przechowywania: od 0 do 40° C. Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna od 10
do 80%. Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd 6,6 B(A) (aktywność/drukowanie), niesłyszalne
(gotowość). Ciśnienie dźwięku: LpAm 52,7 dB(A) (aktywność/drukowanie), niesłyszalne (gotowość)

Certyfikacje produktu Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowe), EN 60950-1
+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, na liście UL/cUL (USA/Kanada), licencja GS (Europa), EN
60825-1+A1+A2 klasa 1, 21 CFR rozdz. 1/podrozdz. J i ogłoszenie Laser Notice nr 50 z dn. 26 czerwca
2001 r. (urządzenie laserowe/LED klasy 1) GB4943-2001, dyrektywa dotycząca urządzeń
niskonapięciowych 2006/95/EEC – znak CE (Europa). Inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z
wymaganiami w poszczególnych krajach.

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja

CB412A Drukarka HP LaserJet P1505,
początkowy wkład drukujący HP

LaserJet (średnia wydajność wkładu
to 1000 standardowych stron),

dokumentacja drukarki, płyta CD z
oprogramowaniem, ulotka dot.
pomocy technicznej, pokrywa
podajnika, przewód zasilania

CB413A Drukarka HP LaserJet P1505n
Drukarka HP LaserJet P1505 Printer

z funkcjami sieciowymi

Materiały eksploatacyjne
CB436A Kaseta z czarnym tonerem HP

LaserJet Smart CB436A
2000 standardowych stron.

Deklarowana wydajność zgodna z
normą ISO/IEC 19752.

Materiały eksploatacyjne – nośniki
CHP110 Papier HP Office, 80 g/m²,

A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)
CHP210 Papier HP Printing, 80 g/m²,

A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)
CHP810 Papier HP Recycled, 80 g/m²,

A4/210 x 297 mm (500 arkuszy)

Sieci i łączność
J7951G Zewnętrzny serwer druku HP

Jetdirect ew2400 do
bezprzewodowej sieci 802.11g i

sieci Fast Ethernet
J7942G Zewnętrzny serwer druku HP

Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7988G Zewnętrzny serwer druku HP

Jetdirect en1700
Q6275A Adapter sieciowy USB do drukarki

HP
Q6259A Zestaw HP do druku

bezprzewodowego
C6518A Kabel HP USB, 2m

Serwis i pomoc techniczna
UG086E HP Care Pack, serwis w miejscu
instalacji w następnym dniu roboczym (wymiana
urządzenia), 3 lata
UG289E HP Care Pack, usługa w punkcie
serwisowym HP, 3 lata. (UG289E: tylko: kraje
bałtyckie, Grecja, Polska, Turcja, Europejskie
Rynki Wschodzące, Słowenia, Czechy, Słowacja,
Węgry. UG086E/UG206E: pozostałe kraje
europejskie)

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

http://www.hp.pl
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