HP Color LaserJet CP1210 printerserie

Het maken van hoogwaardige kleurenprints gaat sneller, gemakkelijk en
voordeliger dan ooit met HP’s voordeligste Color LaserJet. Deze compacte
desktopprinter produceert indrukwekkende documenten met een realistische
fotokwaliteit, scherpe details en briljante kleuren.
Een ideale printer voor individuele gebruikers in thuiskantoren en groeiende kleine bedrijven die een betrouwbare,
voordelige, gebruiksvriendelijke kleurenprinter zoeken voor algemene kantoortoepassingen en om zakelijke
kleurendocumenten te produceren die indruk maken.

HP Color LaserJet
CP1215 printer

Voordelig prints van hoge kwaliteit maken in kleur en zwart-wit met HP’s laagst geprijsde Color LaserJet.
HP ColorSphere toner produceert schitterende, professionele documenten met consistente, briljante, heldere kleuren en
duidelijke lijnen. Uw kleurendocumenten vallen op door de hoge kwaliteit van foto's, tekst en afbeeldingen dankzij HP
ImageREt 2400. Ruime ondersteuning voor tal van originele HP speciale media voor uiteenlopende zakelijke documenten.
Met originele HP printing supplies bent u verzekerd van een consistente printkwaliteit.
Een elegant, compact en stil apparaat om gemakkelijk en probleemloos te printen.
Praktisch ontworpen met een handige klep aan de voorzijde die vervanging van de supplies gemakkelijk maakt. Door het
compacte formaat en de uitzonderlijk stille werking is deze printer ideaal voor gebruik op het bureau. Heel gemakkelijk te
installeren en te gebruiken dankzij een nieuwe, handige driverinterface. Ingebouwde intelligentie in de originele HP
printcartridge optimaliseert samen met de printer de printkwaliteit en betrouwbaarheid, zorgt voor consistente resultaten en
vergemakkelijkt het nabestellen van supplies1.
Uitstekende resultaten met hoge printsnelheden en ingebouwde LaserJet betrouwbaarheid.
Professionele resultaten van hoge kwaliteit en indrukwekkende desktopsnelheden van 12 ppm in zwart en 8 ppm in kleur.
De in-line printtechnologie in deze printer zorgt voor betrouwbare, consistente, probleemloze printprestaties. Snel starten
en eerder gereed met HP Instant-on technologie die ervoor zorgt dat het printen direct begint vanuit powersave-modus. De
264-MHz processor en 16 MB geheugen zorgen voor betrouwbare prestaties.

1 Programmakenmerken en beschikbaarheid variëren per land

Kijk op www.hp.com/learn/suresupply
Orderconsolidatie is beschikbaar voor printers waarop HP Easy Printer Care software is geïnstalleerd.

Technische specificaties

Bestelinformatie

In-line kleurenlasertechnologie
A4zwart: 12 ppm, in kleur: 8 ppm
Eerste pagina gereedZwart: < 24 seconden (vanuit standby), in kleur: < 30 seconden (vanuit standby)
De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het
document.
Processor
264 MHz, RISC-processor op maat
Geheugen
16 MB
Printresolutie
Zwart: 600 x 600 dpi
Kleur: 600 x 600 dpi
Printkwaliteit
HP ImageREt 2400
Printertalen
Host-gebaseerd
Economisch printen
Handmatig dubbelzijdig printen en N-up functie (meerdere pagina's per vel) besparen papier
Fonts
Gebaseerd op de in de computer geïnstalleerde lettertypen; installatieprogramma installeert 80 scalable TrueType schermfonts
Printvolume (per maand, A4)
25.000 pagina's
Aanbevolen aantal pagina's per maand 250 tot 1000
Printmarges
boven: 3,5 mm, links: 3,5 mm, rechts: 3,5 mm, onder: 3,5 mm
Mediaverwerking
Invoer
Capaciteit
Gewicht
Formaat
Lade 1
vellen: 150, transparanten: 50,
60 tot 176 gr/m² (tot 200 gr/m² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
kaarten: 50, enveloppen: 10
met HP Laser omslagpapier, tot
127 tot 216 x 356 mm
220 gr/m² met HP Color Laser
Photo Paper, glanzend)
Dubbelzijdig printen: Handmatig (driverondersteuning
beschikbaar)
Uitvoer:
Vellen: Maximaal 125. Enveloppen: Maximaal 10. Transparanten: Maximaal 50
Mediatypen
Papier (bond, brochure, kleur, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten,
etiketten, enveloppen, kaarten
Interface en aansluitopties
Hi-Speed USB 2.0
Compatibele besturingssystemen
Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, Gecertificeerd voor Windows Vista®
Optioneel: De nieuwste drivers voor Windows zijn beschikbaar op http://www.hp.com/support/ljcp1210series
Compatibele netwerkbesturingssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, Gecertificeerd voor Windows Vista®
Minimum systeemeisen
Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32- en 64-bits): 512 MB RAM,
350 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive, vrije USB-poort
Software
Installer, driver, statusapplicatie en toolbox
Bedieningspaneel
2 knoppen (Hervatten, Annuleren), 9 LED's (Hervatten, Gele toner, Magenta toner, Cyaan toner, Zwarte toner, Standby, Attentie,
Papier op, Papierstoring)
Printerbeheer
Toolbox
Voeding
Vereisten: Ingangsspanning 110 tot 127 V (± 10%), 60 Hz (± 3 Hz); 220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz). Verbruik: Max
290 Watt (tijdens printen), max 11,1 Watt (standby), max 4,4 Watt (slaapstand), max 0 Watt (uit); TEC (Typical Electricity
Consumption): 1 kW-uur per week
Afmetingen (b x d x h)
Zonder verpakking: CP1215:399 x 453 x 254 mm
Met verpakking: CP1215:598 x 498 x 367 mm
Gewicht
Zonder verpakking: CP1215:17,6 kg
Met verpakking: CP1215:22,8 kg
Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 20 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10
tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 70% rel. Temperatuur, bij opslag: -20 tot 40 °C. Relatieve
luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 95% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht: LwAd6,2
B(A) (tijdens printen), onhoorbaar (standby). Geluidsdruk: LpAm47 dB(A) (tijdens printen), onhoorbaar (standby)
Productcertificering
Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-geregistreerd
(V.S./Canada), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1 laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low-voltage richtlijn
2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen
EMC-certificaten: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024:
1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 klasse B (US), ICES-003, Ed. 4 (Canada), GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC
met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen
Garantie
Een jaar garantie, retour aan geautoriseerd servicecenter. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke
vereisten.

CC376A

HP Color LaserJet CP1215
printer, netsnoer, cd-rom
(gebruikershandleiding,
printersoftware),
installatiegids, 4 HP Color
LaserJet introductie
printcartridges (cyaan,
magenta, geel, zwart) met
HP ColorSphere toner voor
750 pagina's (opbrengst
volgens ISO/IEC 19798)

CB540A

HP Color LaserJet CB540A
zwarte printcartridge
Gemiddelde continue
opbrengst van zwarte
cartridge is 2.200
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CB541A

HP Color LaserJet CB541A
cyaan printcartridge
Gemiddelde continue
opbrengst van
cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 1.400
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CB542A

HP Color LaserJet CB542A
gele printcartridge
Gemiddelde continue
opbrengst van
cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 1.400
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

CB543A

HP Color LaserJet CB543A
magenta printcartridge
Gemiddelde continue
opbrengst van
cyaan/gele/magenta
cartridge samen is 1.400
standaardpagina's.
Opbrengst volgens ISO/IEC
19798*

Q6264A

HP Hi-Speed USB-kabel (1,8
m)

Printtechnologie
Printsnelheid

Laserprinter supplies

Interfacemogelijkheden

Service en support
Europa:
UM133E HP Care Pack, exchange
service op de volgende werkdag, 3
jaar
UM137E HP Care Pack, exchange
service (standaard doorlooptijd), 3
jaar
UM139E HP Care Pack, retour aan
depot, 3 jaar. (UM139E: alleen
Baltisch gebied, Griekenland, Polen,
Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische
Republiek, Slowakije, Hongarije.
UM133E/UM137E: Rest van Europa)
Afrika/Mema:
UM139E: HP Care Pack, retour aan
depot supportservice, 3 jaar
Een compleet overzicht van supplies,
accessoires en services is beschikbaar
op:http://www.hp.com

http://www.hp.com/nl
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