
Rad tlačiarní HP LaserJet Pro P1600

Ideálne až pre 5 používateľov v malých a stredných
kanceláriách, kde zdieľaná, rýchla laserová tlačiareň
pomáha znížiť dopad na životné prostredie s
automatickou obojstrannou tlačou a funkciami, ktoré
šetria energiu.

[1]Šetrenie energie založené na testovaní HP pomocou metód typickej spotreby energie (TEC) programu ENERGY STAR® pri produktoch HP LaserJet s
technológiou okamžitého zapnutia v porovnaní s konkurenčnými modelmi v marci 2009.
[2] Funkcie automatického zapnutia/automatického HP závisia od nastavení tlačiarne.
[3] Vyžaduje prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo vyšší.
[4] Strany sa v tichom režime vytlačia polovičnou rýchlosťou.

Splňte tlačové požiadavky zaneprázdnenej
malej kancelárie s touto rýchlou tlačiarňou HP
LaserJet.
● Pripojte a zdieľajte túto kompaktnú tlačiareň v

malej kancelárii pomocou vstavanej siete 10/100
Ethernet.

● Tlačte dokumenty A4 len za 25 sekúnd.

● Získajte prvú stranu iba za 7 sekúnd z režimu
šetrenia energie (automatické vypnutie), s
technológiou okamžitého zapnutia.

● Zvoľte si médiá, ktoré sa hodia k vašim
podnikovým zámerom spolu so zásobníkom na
250 listov papiera a prioritným vstupným slotom na
10 listov, ktorý dokáže obsluhovať rôzne typy

médií, napr. kartičky, diapozitívy, štítky, obálky a
papier.

Zvoľte si tlačiareň, ktorá vám pomôže šetriť
papier, energiu a peniaze.
● Šetrenie papiera s automatickou obojstrannou

tlačou.

● Získajte až 50 percentnú úsporu energie v
porovnaní s konkurenčnými laserovými produktmi
vďaka technológii okamžitého zapnutia[1].

● Šetrite ešte viac s technológiou automatického
zapnutia/vypnutia HP[2], ktorá zisťuje aktivitu
vašej tlače a automaticky sa zapína a vypína.

● Redukujte zničený papier tlačou iba obsahu, ktorý
potrebujete pomocou tlače HP Smart Web
Printing[3].

Vytvárajte profesionálny dojem s cenovo
dostupnou laserovou tlačou.
● Vytvárajte profesionálne podnikové výtlačky s

výrazným, ostrým textom so prenikavými obrázkami.

● Získajte zlepšenú kvalitu tlače s HP FastRes 1200,
ktorá prináša menšie tlačové súbory, ostrejší text,
pravidelnejšie tóny a jemnejšiu podnikovú grafiku.

● Šetrite miesto a redukujte hluk tlačiarne s
ultra-kompaktnou tlačiarňou s „tichým“ režimom,
ktorá šetrí miesto[4].

● Podpora HP PCL 5e umožňuje efektívne, spoľahlivé
spracovanie dokumentov a pomáha zaistiť stálu
komunikáciu s veľkým množstvom zariadení.



Objednávkové informácieTechnické špecifikácie
Technológia tlače Laser
Rýchlosť tlače A4 čiernobiele: Až 25 str./min.

Výstup prvej strany (čierno-biela, A4): S rýchlosťou až 7 sekundy (z auto-vyp.)
Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.

Procesor 400 MHz, Tensilica®
Pamäť 32 MB Nie je možné rozšíriť
Rozlíšenie pri tlači Až 600 x 600 dpi (efektívny výstup 1 200 dpi s HP FastRes 1200)
Kvalita tlače 600 dpi, HP FastRes 1200
Jazyky tlačiarne Tlač na báze hostiteľa, HP PCL 5e
Písma 45 písem TrueType
Pracovné využitie (mesačne, A4) Až 8000 strán
Odporúčaný mesačný objem strán 250 až 2000
Tlačové okraje horný: 4 mm, ľavý: 4 mm, pravý: 4 mm, spodný: 4 mm
Manipulácia s médiami Vstup Kapacita Hmotnosť Veľkosť

Zásobník 1 listy: 250, obálky: 15; listov: 10
(hárkový slot na prioritné
podávanie listov)

60 – 163 g/m˛ A4; A5; B5; pohľadnice; obálky
(C5, DL, B5) 147 x 211 až 216
x 356 mm; Štrbina s prioritou:
A6, 76 x 127 až 216 x 356 mm

Výstup: Hárky: Až 150 listov. Obálky: Až 15 obálok. Fólie: Až 100 listov; Zásobník na 150 listov s ukladaním
papiera lícnou stranou dolu

Duplexná tlač: Automatická (štandardne), A4, 60 – 105 g/m˛
Typy médií Papier (pre laserové tlačiarne, bežný, fotografický, hrubý, pergamen), obálky, štítky, karty, priehľadné fólie, pohľadnice
Rozhranie a konektivita Vysokorýchlostný port USB 2.0, zabudované pripojenie 10/100 Ethernet; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect

ew2500 802.11b/g (J8021A)
Kompatibilita operačných systémov Windows® 7 (32-bitový/64-bitový); Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP (32-bitový/64-bitový),

Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003 (32-bitový/64-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (pre aktuálne
tlačové ovládače pozri http://www.hplip.net); Unix
Voliteľné: Najnovšie ovládače sú k dispozícii na podpornej webovej stránke spoločnosti HP http://www.hp.com/support

Kompatibilita sieťových operačných
systémov

Windows® 7 (32-bitový/64-bitový); Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP (32-bitový/64-bitový),
Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003 (32-bitový/64-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (pre aktuálne
tlačové ovládače pozri http://www.hplip.net); Unix

Minimálne systémové požiadavky Windows® 7 (32-bitový/64-bitový): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP, Server 2008
(32-bitový/64-bitový), Server 2003: 512 MB RAM; všetky systémy: 350 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM,
port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM; port USB

Softvér Sledovanie používania HP, stav a upozornenia HP, CD Launch Pad, simulátor ovládacieho panela, tlačový ovládač,
Inštalátor/Odinštalátor softvéru

Ovládací panel 4 indikačné LED svetlá (Chod, Pripravené, Upozornenie, Málo toneru); 2 tlačidlá (Chod, Zrušiť úlohu)
Správa tlačiarne Stav a upozornenia HP; Softvér HP Easy Printer Care; Sledovanie používania HP (iba inštalácia CD)
Zdroj Požiadavky: Vstupné napätie striedavé 110 až 127 V (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 7 ampérov; Striedavý prúd 220 až 240 V (+/-

10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 4,0 ampérov. Spotreba: 440 W (činnosť), 2,2 W (pohotovostný režim), 1,6 W (Automatické vypnutie),
0,4 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,895 kWh/týždeň

Rozmery (š x h x v) Bez balenia: 387 x 284 x 246 mm
Balené: 497 x 330 x 330 mm

Hmotnosť Bez balenia: 7,0 kg
S balením: 9,0 kg

Prevádzkové prostredie Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 17,5 až 25 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 %
relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C.
Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6,6 B(A)

Certifikácie produktu Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (medzinárodný), EN 60950-1 +A11 (EU), GS licencia (Európa), EN 60825-1+A1+A2
trieda 1,21 CFR 1040.10 a 1040.11 okrem odchýliek; v súlade s upozornením o laseroch č. 50, z 24. júna 2007 (trieda 1
laserové/LED zariadenie) GB4943-2001, smernica o nízkom napätí 2006/95/EC s označením CE (Európa). Iné bezpečnostné
potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín

Záruka Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

CE749A Tlačiareň HP LaserJet Pro
P1606dn; úvodná čierna

tlačová kazeta HP LaserJet
(priemerná výťažnosť

kazety je 1000
štandardných strán,

deklarovaná hodnota
výťažnosti je v súlade s

ISO/IEC 19752); napájací
kábel; kryt zásobníka na

papier; CD disk(y) so
softvérom tlačiarne a

dokumentáciou; Sprievodca
spustením, leták podpory,

leták inštalácie Smart

Doplnky
CE278A Čierna tlačová kazeta HP

LaserJetCE278A
Priemerná výťažnosť kazety

je 2100 bežných strán.
Výťažnosť je stanovená
podľa normy ISO/IEC

19752.

Príslušenstvo médií
CHP110 Kancelársky papier HP –

500 listov/A4/210 x 297
mm

CHP210 Papier do tlačiarne HP –
500 listov/A4/210 x 297

mm
CHP310 Papier pre tlačiarne HP

LaserJet – 500
listov/A4/210 x 297 mm

Konektivita
J8021A Bezdrôtový tlačový server

HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

Servis a podpora
UG086E HP Care Pack, výmena
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG206E HP Care Pack, výmena
(štandardná doba obrátky), 3 roky
UG289E HP Care Pack, vrátenie do
skladu, 3 roky. (UG289E: Len
pobaltské krajiny, Grécko, Poľsko,
Turecko, krajiny EEM, Slovinsko,
Česká republika, Slovensko,
Maďarsko. UG086E/UG206E:
Zvyšok Európy).

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a
služieb nájdete na lokalite
http://www.hp.com

http://www.hp.com/sk/
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