
HP - LaserJet P3015dn (CE528A)

Drukarki - laserowe mono

wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania firma

przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika

rodzaj urządzenia jednofunkcyjne - tylko funkcja druku

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) 7.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) 1.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku laserowa monochromatyczna

format A4

szybkość procesora 540 MHz

miesięczne obciążenie do 100000 stron

wydajność zasobnika startowego do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność standardowa do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

standardowa pamięć 128 MB

maksymalna pamięć 640 MB

poziom hałasu max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi

szybkość drukowania mono do 40 stron A4/min

czas wydruku pierwszej strony do 7.5 sekund

automatyczny druk dwustronny tak

marginesy górny 5 mm

dolny 5 mm

lewy 5 mm

prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego do 90 g/m²

maksymalna gramatura papieru do 199 g/m²



ilość podajników w standardzie 2

podajnik na pojedyncze arkusze nie

opcjonalny podajnik papieru tak

ręczne podawanie nośników tak

maksymalna liczba podajników papieru 3

standardowa pojemność podajników do 600 arkuszy

maksymalna pojemność podajników do 1600 arkuszy

ilość odbiorników papieru 2

pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) max 216 mm

min 76 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość) max 356 mm

min 127 mm

obsługiwane rodzaje nośników koperty

folie do przezroczy

etykiety

papier zwykły

karty

papier bond (bezdrzewny)

obsługiwane formaty nośników Letter ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Legal (216 x 356 mm)

Executive (184 x 267 mm)

A4

A5 (148 x 210 mm)

B5 (JIS 182 x 257 mm)

Statement

76 x 127 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5e

PCL 6

PostScript 3

PDF (v1.4)

czcionki i znaki 103 czcionki PCL

93 czcionki PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

wireless - druk przez WiFi nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

EIO

Ethernet

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wireless

LPT

Wymiary i Waga

wymiary szerokość 448 mm

głębokość 412 mm

wysokość 316 mm

waga produktu (netto) ok. 15.9 kg

waga w opakowaniu ok. 20.1 kg

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji max 80 %

min 10 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji max 32.5 °C

min 15 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220 to 240 V (±10 percent), 50/60

Hz (±2 Hz)

zużycie energii średnio 780 W

Energy Star tak



Wymagania Systemowe

Windows Windows XP Home Edition,

Windows XP Professional,

Windows Server 2003,

Windows 2000 SP4, Microsoft Windows Vista,

Windows Vista (wersje 64-bitowe),

Windows Server 2008

Mac OS Apple MacOS X 10.4 lub wyższy

Inne

panel sterowania 4 wierszowy wyświetlacz LCD,

3 diody LED (Ready, Data, Attention),

pryciski (10 numerycznych przycisków, Informacja,

Powrót, Stop/Cancel, OK, góra/dół)

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta
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