
Drukarka HP Color LaserJet Enterprise seria CP5520

Doskonałe rozwiązanie dla zespołów roboczych lub
systemów współużytkowanych w środowiskach
zarządzanych, sektorze publicznym i średnich firmach,
które potrzebują łatwej w obsłudze drukarki kolorowej,
zapewniającej dużą pojemność papieru oraz
umożliwiającej drukowanie typowych dokumentów
firmowych i materiałów wielkoformatowych.

1 Opcjonalny podajnik na 500 ark. jest sprzedawany osobno i dostępny dla modeli n oraz dn.
2 Automatyczny tryb drukowania dwustronnego jest dostępny tylko dla modeli dn i xh.
3 Urządzenie będzie dostępne wiosną 2011 r. i może wymagać dostępu drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp
do Internetu i poczty elektronicznej, wymaga aktualizacji oprogramowania wbudowanego. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/ePrintCenter.
4 Opcjonalny dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance jest sprzedawany osobno i dostępny dla modeli n oraz dn.

●
Zużycie energii mniejsze nawet o 50% dzięki technologii Instant-on1.

● Jednolitość oryginalnego tonera HP oraz technologia HP Professional Color eliminują
konieczność ponownego drukowania materiałów.

● Zużycie papieru mniejsze nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku

dwustronnego2.
● Wygodny recykling wkładów drukujących w 53 krajach.

Certyfikat ENERGY STAR®

1 Zużycie energii określane na podstawie testów HP z wykorzystaniem metody testowej TEC programu ENERGY
STAR® dla produktów HP LaserJet z technologią Instant-on i najlepszych modeli konkurencyjnych w marcu 2009 r.

2 Automatyczny tryb drukowania dwustronnego jest dostępny tylko dla modeli dn i xh.
Prosimy o oddawanie do recyklingu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Usługi zarządzania zasobami i recyklingu
HP ułatwiają odpowiedzialną utylizację produktów.

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise
CP5525n

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise
CP5525dn

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise
CP5525xh

Drukowanie w kolorze w formatach od
pocztówkowego do plakatowego.
● Zwiększenie możliwości firmy — drukowanie
prezentacji, atrakcyjnych raportów i materiałów
marketingowych na szerokiej gramie nośników, w
formatach od pocztówkowego do SRA3.

● Drukowanie dużych nakładów bez konieczności
częstej zmiany papieru dzięki pojemności
podajników wynoszącej 2350 ark.1.

● Większa efektywność — technologia HP Advanced
Auto Media Sensing umożliwia automatyczne
dostosowanie ustawień pod kątem typu i formatu
używanego papieru oraz zapewnia uzyskanie
optymalnych rezultatów.

● Moduł automatycznego druku dwustronnego
pozwala zwiększyć wydajność i wszechstronność2.

Duża szybkość i doskonałe wydruki w kolorze.
● Szybkie drukowanie zapewnia oszczędność czasu
— dokumenty A4 są drukowane z prędkością nawet
30 str./min.

● Wydruk pierwszej strony z trybu gotowości w 10
sekund, a z trybu oszczędzania energii w 16 sekund
dzięki technologii Instant-on.

● Jednolita jakość drukowania — technologie HP
EasyColor i HP ImageREt zapewniają automatyczne
uzyskanie wysokiej jakości, błyszczącego tekstu,
grafiki i obrazów.

● Oryginalne kasety HP LaserJet z tonerem HP
ColorSphere zapewniają uzyskanie wyraźnego
kontrastu, precyzyjnych rysunków i żywych obrazów
o szerokiej gamie kolorów.

Łatwa w obsłudze i zarządzaniu drukarka, na
której można polegać.
● Oprogramowanie HP ePrint3 umożliwia drukowanie

w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, z
telefonu komórkowego, notebooka i innych
urządzeń mobilnych.

● Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i łatwa
integracja z posiadanymi drukarkami dzięki
przeznaczonej dla przedsiębiorstw gigabitowej
karcie sieciowej.

● Oprogramowanie HP Web Jetadmin umożliwia
zdalne zarządzanie drukarkami, a funkcja HP Color
Access Controls zapewnia kontrolę nad zużyciem
kolorowego tonera.

● Szybkie i łatwe drukowanie — wystarczy podłączyć
dysk Flash do portu USB i drukować. Dysk twardy z
zabezpieczeniem HP High-Performance4 zapewnia
ochronę ważnych danych.



Przegląd produktu

Krótka charakterystyka

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise seria CP5520
1 Intuicyjny panel sterowania z 4-wierszowym kolorowym
wyświetlaczem
2 Górny odbiornik na 300 ark.
3 Bezpośredni dostęp do łatwych w instalacji kaset z tonerem
4 Uniwersalny podajnik na 100 ark., rozpoznający format
papieru do SRA3
5 Podajnik 2 na 250 ark.
6 Podajnik 3 na 500 ark.
7 Trzy podajniki na 500 ark. z podstawą drukarki, łączna
pojemność 2350 ark.
8 Port USB 2.0 umożliwiający niezależne drukowanie
9 Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
10 Port Hi-Speed USB 2.0 do bezpośredniego połączenia z
drukarką
11 Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit
Ethernet
12 1 GB pamięci RAM i procesor 800 MHz
13 Zaszyfrowany, wydajny dysk twardy HP 120 GB
14 Jedno wolne gniazdo EIO

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525n
● Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525n:
drukowanie z prędkością do 30 str./min w
kolorze i 30 str./min w czerni

● efektywna rozdzielczość wyjściowa do 600 x
600 dpi z technologią HP ImageREt 3600

● 1 GB pamięci RAM
● procesor 800 MHz
● 1 port Hi-Speed USB 2.0
● 1 port USB 2.0 do druku niezależnego
● dysk twardy z zabezpieczeniem HP
High-Performance 8 GB

● wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci
Gigabit Ethernet

● podajnik uniwersalny na 100 ark.
● podajnik 2 na 250 ark.
● podajnik 3 na 500 ark.

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn
● Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn:
jak CP5525n plus automatyczny druk dwustronny.

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
● Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh:
jak CP5525n plus moduł druku dwustronnego

● 3 dodatkowe podajniki na 500 ark. (4,5 i 6)
● dysk twardy z zabezpieczeniem HP
High-Performance 120 GB



Zalecane akcesoria

Informacje o zamawianiu

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria
CE860A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP Color

Laserjet
J8019A Dysk twardy HP Secure High-Performance

Materiały eksploatacyjne
CE270A Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet CE270A

Średnia wydajność kasety z czarnym tonerem: 13 500
stron standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798

dla druku ciągłego.
CE271A Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet CE271A

Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym: 15 000 stron

standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798

dla druku ciągłego.
CE272A Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet CE272A

Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym: 15 000 stron

standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798

dla druku ciągłego.
CE273A Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet

CE273A
Średnia wydajność kasety zespolonej z tonerem
błękitnym/żółtym/purpurowym: 15 000 stron

standardowych przy druku ciągłym. Deklarowana
wydajność w stronach zgodna z normą ISO/IEC 19798

dla druku ciągłego.
CE980A Zestaw do zbierania tonera HP Color LaserJet CE980A

Do 150 000 str.
CE977A Grzałka utrwalająca 110 V HP Color LaserJet CE977A

Do 150 000 str.
CE978A Grzałka utrwalająca 220 V HP Color LaserJet CE978A

Do 150 000 str.
CE979A Zespół przenoszenia obrazu HP Color LaserJet CE979A

Do 150 000 str.

Sieci i łączność
J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect

ew2500
J7934G Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n

IPv6/IPSec 802.11g

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

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą
jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w
rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie
inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem
osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy
technicznej w przystępnej cenie.

CE860A
Podajnik papieru na 500
arkuszy dla drukarek HP
Color Laserjet
Łatwy do zainstalowania
podajnik papieru zwiększa
wydajność pracy i
umożliwia drukowanie
większej liczby stron bez
konieczności ponownego
ładowania papieru. Pozwala
również załadować dwa
różne rodzaje papieru
jednocześnie.

J8019A
Dysk twardy HP Secure
High-Performance
Bezpieczeństwo firmy opiera
się na ochronie informacji.
Wydajny i bezpieczny dysk
twardy EIO HP z blokadą
typu Kensington umożliwia
łatwą ochronę ważnych
danych na drukarce lub
urządzeniu wielofunkcyjnym
HP w stanie spoczynku, a
przy tym nadal zapewnia
optymalną wydajność.

J8021A
Bezprzewodowy serwer
druku 802.11 b/g HP
Jetdirect ew2500
Wykorzystaj zalety obu sieci
— drukarki i urządzenia
wielofunkcyjne HP można
współużytkować przez sieci
przewodowe i
bezprzewodowe. Dokumenty
można przesyłać i drukować
pod ochroną standardów
IPSec, 802.11x oraz wielu
opcji szyfrowania. Serwer
oferuje prostą instalację,
konfigurację i zarządzanie.

J7934G
Serwer druku HP Jetdirect
620n Fast Ethernet
Dzięki zaawansowanym
zabezpieczeniom i
najlepszej w branży
wydajności wewnętrzny
serwer druku HP Jetdirect
620n Fast Ethernet
umożliwia
przedsiębiorstwom łatwe i
ekonomiczne udostępnianie
drukarek HP wyposażonych
w gniazda EIO w sieci lub
przez Internet.

J7961G
Serwer druku HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec
Możliwość udostępniania
obsługiwanych urządzeń
peryferyjnych w sieci za
pośrednictwem jednego z
pierwszych gigabitowych
serwerów druku EIO
obsługujących protokoły
IPv6, IPv4 oraz IPsec. Do
dyspozycji zaawansowana
technologia sieciowa i
zabezpieczenia oraz
gigabitowa szybkość
transmisji danych (do 1000
Mb/s).

J8007G
Bezprzewodowy serwer
druku HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec 802.11g
Bezprzewodowy serwer
wydruków HP Jetdirect 690n
802.11g umożliwia
korzystanie z połączeń
bezprzewodowych i
przewodowych.
Zaawansowane
uwierzytelnianie i
szyfrowanie IPsec. Szeroki
zakres zgodności, solidne
zabezpieczenia i łatwość
zarządzania w środowisku
informatycznym.

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Drukarka HP Color LaserJet CP5525n; Kasety z tonerem (po 1 z
każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty); Podajnik
papieru 2 na 250 ark. do drukarek HP Color LaserJet; podajnik
papieru 3 na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet; płyty CD
z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym
przewodnikiem użytkownika; Dokumentacja (w tym instrukcje
wprowadzające); kabel zasilający

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Drukarka HP Color LaserJet CP5525dn; Kasety z tonerem (po 1
z każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty); Podajnik
papieru 2 na 250 arkuszy do drukarek HP Color LaserJet;
podajnik papieru 3 na 500 arkuszy do drukarek HP Color
LaserJet; płyty CD z oprogramowaniem urządzenia i
elektronicznym przewodnikiem użytkownika; Dokumentacja (w
tym instrukcje wprowadzające); kabel zasilający

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Drukarka HP Color LaserJet CP5525xh, kasety z tonerem (po 1 z
każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty); Podajnik
papieru 2 na 250 ark. do drukarek HP Color LaserJet; podajnik
papieru 3 na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet; 3
podajniki papieru na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet (z
podstawą); Bezpieczny dysk twardy 120 GB; Płyty CD z
oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika w wersji
elektronicznej; Dokumentacja (w tym instrukcje
wprowadzające); kabel zasilający

Serwis i pomoc techniczna
UV276E HP Care Pack, serwis drukarek Color LaserJet Enterprise
CP5520 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez 13 godzin
dziennie i 5 dni w tygodniu, 3 lata
UX964E HP Care Pack, serwis drukarek Color LaserJet Enterprise
CP5520 w następnym dniu roboczym, 3 lata
UV280E HP Care Pack, serwis drukarek Color LaserJet Enterprise
CP5520 w następnym dniu roboczym, 4 lata
UV279E HP Care Pack, serwis urządzeń wielofunkcyjnych Color
LaserJet Enterprise CM4540 w następnym dniu roboczym, 5 lat
UV269PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Color
LaserJet Enterprise CP5520 w następnym dniu roboczym, 1 rok
UV268PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Color
LaserJet Enterprise CP5520 w następnym dniu roboczym, 2 lata
UV271PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Color
LaserJet Enterprise CP5520 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez
13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 1 rok.



Dane techniczne
Technologia druku Druk laserowy
Prędkość druku Pierwsza wydrukowana strona W czerni: W ciągu zaledwie 10 s, W kolorze: W ciągu zaledwie 10 s

A4 W czerni: Do 30 str./min, W kolorze: Do 30 str./min
Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych
prac.

Procesor 800 MHz, Intel® X86-VR
Pamięć 1 GB, Bez możliwości rozszerzenia, Pojemność dysku twardego: Brak
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, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w serwisie internetowym), emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF (wersja 1.4)
Czcionki 105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); rozszerzone

mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format
A4)

Do 120,000 stron

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

2500–10 000

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

Podajnik 1 liczba ark.: 100; folie do przeźroczy: 50;
koperty: 10

60-220 g/m² A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3

Podajnik 2 liczba ark.: 250; folie do przeźroczy: 50 60–120 g/m² (papier zwykły), do 160 g/m²
(papier powlekany)

A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL

Podajnik 3 arkuszy: 500 60–120 g/m² (papier zwykły), do 160 g/m²
(papier powlekany)

A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL

Drukowanie
dwustronne:

CP5525n:Ręczny (z obsługą przez sterownik);
CP5525dn:Automatyczny (standardowo);
CP5525xh:Automatyczny (standardowo)

60–120 g/m² (papier zwykły), do 160 g/m²
(papier powlekany)

A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3

Odbiór nośników: Liczba arkuszy: Do 300 ark.. Koperty: Do 40 kopert. Folie przezroczyste: Do 300 ark.
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 Ethernet 10/100Base-TX, Gigabit Ethernet, IPv6, BiDi, Hi-Speed USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 7 32- i 64-bitowy; Windows Vista® 32- i 64-bitowy; Microsoft® Windows® XP 32- i 64-bitowy (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2008 32- i 64-bitowy oraz

2008 R2 Edition, Server 2003 32- i 64-bitowy, Citrix® i Windows® Terminal Services (patrz artykuły przeglądowe dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/upd, karta
Dokumentacja); Novell® (patrz http://www.novell.com/iprint); Mac OS X wersja v10.4 i nowsze; Linux (patrz http://www.hplip.net); UNIX, typy urządzeń SAP
Opcjonalnie: Najnowsze sterowniki do wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.hp.com/support/cljcp5525. W przypadku braku
dostępu do Internetu prosimy zapoznać się z treścią ulotki dot. pomocy technicznej, która znajduje się w opakowaniu drukarki

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Windows® 7 32- i 64-bitowy; Windows Vista® 32- i 64-bitowy; Microsoft® Windows® XP 32- i 64-bitowy (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2008 32- i 64-bitowy oraz
2008 R2 Edition, Server 2003 32- i 64-bitowy, Citrix® i Windows® Terminal Services (patrz artykuły przeglądowe dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/upd, karta
Dokumentacja); Novell® (patrz http://www.novell.com/iprint); Mac OS X wersja v10.4 i nowsze; Linux (patrz http://www.hplip.net); UNIX, typy urządzeń SAP

Minimalne wymagania systemowe Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP z dodatkiem SP2 lub nowszym, Server 2003, Server 2008; Wymagania systemów operacyjnych dotyczące
zgodnego sprzętu, patrz: http://www.microsoft.com wymagania systemowe; 220 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Mac OS X wersja v10.4 i nowsze; Wymagania
systemów operacyjnych dotyczące zgodnego sprzętu, patrz: http://www.apple.com; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Oprogramowanie Sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD: Sterownik drukowania do systemu Windows® (oddzielny sterownik HP PCL 6), SNP alerts, sterownik drukowania do
systemu Macintosh

Panel sterowania 4-wierszowy kolorowy, graficzny i tekstowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 5,2 cm; 7 przycisków sterowania (Menu, Select, Stop, Back/Exit, Help, strzałka w
górę i strzałka w dół); 3 diody LED statusu (Attention, Data, Ready); Rozszerzona pomoc z animowaną grafiką; Niezależny port USB z osłoną

Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin; Status Notification Pop-up (SNP) dla domen poniżej 100 użytkowników
Zasilanie Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (-10/+6%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Zużycie: 620 W (aktywność), 62 W (oczekiwanie), 19,5 W (tryb uśpienia), 0,5 W

(wyłączone). Średnie zużycie energii: 5,644 kWh/tydzień
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: CP5525n:544 x 586 x 465 mm; CP5525dn:544 x 586 x 465 mm; CP5525xh:745 x 688 x 885 mm

W opakowaniu: CP5525n:995 x 767 x 822 mm; CP5525dn:995 x 767 x 822 mm; CP5525xh:979 x 797 x 1359 mm
Waga Bez opakowania: CP5525n:53,3 kg; CP5525dn:53,5 kg; CP5525xh:84 kg

W opakowaniu: CP5525n:85 kg; CP5525dn:85 kg; CP5525xh:168 kg
Środowisko pracy Temperatura pracy: od 15 do 27ºC. Zalecana temperatura pracy: 17-25°C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 70%. Zalecana wilgotność podczas

pracy: wilgotność względna 30-70%. Temperatura przechowywania: Od 0°C do 35°C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%. Poziom szumów wg
ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd6,6 B(A)

Akustyka Poziom mocy akustycznej:6,6 B(A)
Ciśnienia emisji akustycznych:49 dB(A)

Certyfikacje produktu Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1 (międzynarodowe); EN 60950-1+A11 (UE); IEC 60825-1+A1+A2; Licencja GS (Europa); EN
60825-1+A1+A2 (urządzenie laserowe/LED klasy 1); dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC ze znakiem CE (Europa); inne certyfikaty bezpieczeństwa
zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach
Certyfikacje EMC: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, Przepisy FCC nr 47
CFR, GB 9254-2008, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach

Gwarancja Roczna gwarancja z obsługą w następnym dniu w miejscu instalacji. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów
prawnych.

http://www.hp.com/pl
http://www.hp.com/go/cljcp5525
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