
Seria de imprimante HP LaserJet P1102

Una din cele mai eficiente din punct de vedere energetic
imprimante laser de pe planetă1 – ideală pentru utilizatorii
din firme care doresc un echipament LaserJet convenabil
şi posibilitatea de a imprima wireless2 şi de la dispozitive
mobile utilizând HP ePrint3, ePrint Wireless direct4 şi
AirPrint™5.

Imprimantă HP seria LaserJet Pro
P1102

Imprimantă HP seria LaserJet Pro
P1102w

1 Energie consumată bazată pe rezultate ale măsurării consumului tipic de energie (TEC) care se găsesc la www.energystar.gov, www.eu-energystar.org şi fişele de date publicate ale producătorilor pentru imprimante cu laser
monocrome şi color începând cu ianuarie 2012. Configuraţia individuală şi utilizarea produselor va afecta consumul de energie. 2 Imprimarea wireless este disponibilă numai la P1102w. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de
mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. 3 Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv conectat cu capabilitate de Internet şi de e-mail. Necesită înregistrarea contului
pentru servicii Web HP. Duratele de imprimare pot varia. Pentru o listă a tipurilor de documente şi de imagini acceptate, vizitaţi www.hp.com/go/eprintcenter. Iar pentru soluţii suplimentare, vizitaţi
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. 4 Dispozitivul mobil trebuie să fie activat wireless. Imprimanta trebuie să fie activată HP ePrint. Caracteristica poate să necesite un driver sau aplicaţii, care sunt disponibile pentru descărcare
la www.hp.com/go/eprintcenter. Imprimarea HP ePrint Wireless direct şi conectivitatea wireless încorporată sunt disponibile numai la HP LaserJet Pro P1102w. 5 Acceptă dispozitive iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS şi iPod touch
din generaţia a 3-a şi a 4-a) care acceptă multitasking. Dispozitivele iOS 4.2 necesită o conexiune de reţea wireless 802.11, iar imprimanta cu capabilitate AirPrint poate fi conectată wireless sau prin Ethernet. AirPrint şi sigla
AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc. iPad, iPhone şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări/regiuni. 6 HP Smart Install funcţionează numai cu Windows®, atât pentru conexiuni USB
cât şi de reţea. 7 Fanta de alimentare prioritară pentru 10 coli este disponibilă numai la P1102w. 8 Capabilităţile HP Auto-On şi Auto-Off depind de imprimantă şi de setări. 9 Acceptă Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 şi 9.0,
precum şi versiunile de Firefox de la 3.5 până la 5.01. 10 Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lume prin programul
HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii sau pentru a solicita plicuri şi cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitaţi www.hp.com/recycle 11 HP FastRes 1200 asigură cea mai bună setare a calităţii imprimării pentru acest
dispozitiv. Pentru imprimare rapidă, alegeţi HP FastRes 600. 12 Caracteristicile şi disponibilitatea programului pot varia în funcţie de ţară/regiune. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.hp.com/learn/suresupply.

Rămâneţi productiv cu imprimarea wireless
accesibilă2 şi mobilitatea impresionantă.
● Cuplaţi imprimanta la reţea fără cabluri

suplimentare şi o accesaţi practic de oriunde, de
acasă sau de la birou, utilizând conectivitatea
wireless 802.11 b/g/n2.

● Imprimaţi aproape de oriunde şi rămâneţi
productiv în mişcare cu HP ePrint3.

● Obţineţi prima pagina imprimata în numai 8,5
secunde din Power Save (Auto-Off), datorită
tehnologiei Instant-on.

● Imprimaţi wireless de la iPad®, iPhone® şi iPod
touch® cu AirPrint™5.

Beneficiaţi de imprimarea simplă şi fiabilă HP
LaserJet.
● Instalaţi într-o clipă – nu este necesar CD cu HP

Smart Install6.

● Configuraţi şi începeţi să imprimaţi imediat,
datorită unui panou de control intuitiv şi simplu de
utilizat care are indicatoare luminoase cu LED-uri.

● Imprimaţi documente rapid, cu până la 18 ppm în
format A4 şi obţineţi prima pagină în numai 8,5
secunde din Modul economic (Auto-Off), datorită
tehnologiei Instant-on.

● Imprimaţi pe o mare varietate de tipuri de
suporturi, inclusiv pe carton, folii transparente,
etichete şi plicuri, utilizând tava pentru 150 de coli
de hârtie şi fanta de alimentare prioritară pentru

10 coli7.

Reduceţi impactul asupra mediului cu una dintre
cele mai eficiente imprimante din punct de
vedere energetic1 de pe planetă.
● Economisiţi energie datorită tehnologiei HP

Auto-On/Auto-Off8, care sesizează activitatea dvs.
de imprimare, pornind şi oprind automat imprimanta.

● Reduceţi hârtia irosită imprimând numai conţinutul pe
care îl doriţi, utilizând HP Smart Print9. HP Smart

Print oferă pagini Web mai uşor de utilizat prin
imprimarea paginilor Web fără margini trunchiate şi
pagini goale.

● Economisiţi spaţiu cu o imprimantă ultracompactă
care are un design subţire, industrial.

● HP vă ajută să reduceţi impactul asupra mediului
având mai puţin ambalaj, plus reciclarea gratuită a
cartuşelor prin HP Planet Partners10.

Creaţi imprimate de calitate profesională, la
preţuri economice.
● Obţineţi o calitate îmbunătăţită a imprimării cu HP

FastRes 120011 care produce fişiere de imprimare
mai mici, text citeţ şi bine conturat, tonuri uniforme,
imagini clare şi imagini omogene pentru afaceri.

● Validaţi cartuşul achiziţionat ca şi consumabil HP
original pentru a asigura performanţe superioare şi
fiabilitate. Descărcaţi software-ul HP Cartridge
Authentication pentru a evita utilizarea accidentală a
cartuşelor contrafăcute.

● Când este momentul să înlocuiţi un cartuş de toner,
achiziţionaţi cartuşe HP originale cu doar câteva
clicuri utilizând HP SureSupply12.



Informaţii pentru comandăSpecificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare Laser
Viteză de imprimare A4 negru: Până la 18 ppm

Prima pagină imprimată (negru, A4): În numai 8,5 s (din Auto-Off)
Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de
complexitatea documentului.

Procesor 266 MHz, Tensilica®
Memorie P1102: 2 MB; P1102w: 8 MB; Nu se poate extinde
Rezoluţie de imprimare Până la 600 x 600 dpi (efectiv 1200 dpi cu HP FastRes 1200)
Calitate imprimare HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Limbaje imprimantă Imprimare 'host-based'
Fonturi Neaplicabil (Host-Based)
Volum de lucru (lunar, A4) Până la 5000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 250 - 1500
Marginile imprimării sus: 4 mm, stânga: 4 mm, dreapta: 4 mm, jos: 4 mm
Manipulare suport Intrare Capacitate Greutate Dimensiune

Tava 1 Coli: 150; plicuri: 15 60 - 163 g/m² A4; A5; B5; cărţi poştale; plicuri
(C5, DL, B5) 76 x 127 – 216 x
356 mm

Ieşire: Coli: Până la 100 de coli. Plicuri: Până la 15 plicuri. Suport transparent: Până la 100 de coli; Sertar de
ieşire de 100 coli

Imprimare duplex: Manual (este asigurat suport în driver)
Tipuri suport Hârtie (laser, obişnuită, foto, brută, pergament), plicuri, etichete, cartoane, folii transparente, cărţi poştale
Interfaţă şi conectivitate P1102: 1 USB 2.0 de mare viteză; P1102w: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 WiFi 802.11b/g/n
Compatibilitate sisteme de operare Opţional: Cele mai noi drivere sunt disponibile site-ul Web de asistenţă HP la http://www.hp.com/support
Cerinţe minime de sistem Microsoft® Windows® 7 (32 biţi/64 biţi): RAM de 1 GB; Windows Vista® (32 biţi/64 biţi), Windows® XP, Windows® Server

2008 (32 biţi/64 biţi), Windows® Server 2003: RAM de 512 MB; toate sistemele: 350 MB spaţiu liber pe hard disk, unitate
CD-ROM, port USB

Gestionarea imprimantei HP Status and Alerts; HP Usage tracking (instalare numai de pe CD)
Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consum: P1102: 360 W (activ), 1,4 W

(pregătit), 0,9 W (oprire automată), 0,6 W (oprire manuală). Consum tipic de energie (TEC): 0,505 kWh/săptămână; P1102w:
Toate valorile sunt măsurate cu tehnologia WiFi: 370 W (activ), 2,7 W (standby), 2,0 W (Auto-off), 0,6 W (oprit); Consum tipic de
energie (TEC): 0,704 kWh/săptămână

Dimensiuni (L x A x î) Despachetat: 349 x 238 x 196 mm
Împachetat: 400 x 250 x 298 mm

Greutate Despachetat: P1102: 5,3 kg; P1102w: 5,3 kg
Împachetat: P1102: 6,35 kg; P1102w: 6,35 kg

Mediu de funcţionare Temperatură de funcţionare: 15 la 32,5º C. Temperatură de funcţionare recomandată: 17,5 la 25º C. Umiditate de funcţionare: 10
- 80% RH. Umiditate de funcţionare recomandată: 30 - 70% RH. Temperatură de stocare: -20 la 40º C. Umiditate stocare: 10 -
90% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet : LwAd 6,4 B(A)

Certificările produsului Certificări de siguranţă: UL 60950-1; IEC 60950-1: 2005 şi EN 60950-1: 2006 +A11: 2009. 21 CFR 1040.10 şi 1040.11 cu
excepţia abaterilor în conformitate cu laserul; Notificarea Nr. 50 din 24 iunie 2007; IEC 60825-1: 2007 şi EN 60825-1: 2007
(produs laser/LED Clasa 1); IEC 62479: 2010/EN 62479: 2010

Garanţie Un an garanţie limitată. Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în funcţie de produs şi reglementările legislative locale.
Scurtă descriere a seriilor CE651A: HP LaserJet Pro P1102: viteză de imprimare de până la 18 ppm alb-negru, HP FastRes 1200; până la 600 x 600 dpi

(ieşire reală de 1200 dpi cu HP FastRes 1200); memorie standard de 2 MB, procesor la 266 MHz; 1 port USB 2.0 de mare
viteză; HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart Install; capacitate de intrare standard de 150 de coli cu o tavă de intrare pentru 150 de
coli
CE658A: HP LaserJet Pro P1102w: ca şi imprimanta HP LaserJet Pro P1102 cu reţea wireless 802.11 b/g/n, HP ePrint, wireless,
Apple AirPrint™, imprimare Wireless direct; memorie de 8 MB, fantă de alimentare prioritară pentru 10 coli

CE651A Imprimantă HP seria
LaserJet Pro P1102; cartuş

de imprimare iniţial HP
LaserJet negru (capacitate
medie de 700 de pagini
standard, capacitate de

imprimare declarată
conform cu ISO/IEC

19752); cablu de
alimentare; CD-uri cu

software şi documentaţie
pentru imprimantă; Ghid de
iniţiere, pliant de asistenţă,

pliant Smart Install
CE658A Imprimantă HP LaserJet Pro

P1102w; reţea wireless
802.11 b/g/n; memorie de

8 MB; fantă de alimentare
prioritară pentru 10 coli;

cartuş de imprimare iniţial
HP LaserJet negru

(capacitatea medie de
imprimare a cartuşului este

de 700 de pagini standard,
capacitate de imprimare

declarată în conformitate cu
ISO/IEC 19752); cablu de

alimentare; CD-uri cu
software şi documentaţie

pentru imprimantă; ghid de
iniţiere, pliant de asistenţă,

pliant Smart Install; cablu
de instalare USB (1 m)

Consumabile
CE285A Cartuş de toner HP 85A

LaserJet negru
Capacitatea de imprimare
medie a cartuşului este de

1600 pagini standard.
Capacitate de imprimare

declarată conform cu
ISO/IEC 19752.

CE285AD Cartuşe de toner negru în
pachet dublu HP 85A

LaserJet
Capacitatea de imprimare
medie a cartuşului este de

1600 pagini standard.
Capacitate de imprimare

declarată conform cu
ISO/IEC 19752.

Suporturi consumabile
CHP110 Hârtie HP Office - 500

coli/A4/210 x 297 mm
CHP210 Hârtie HP pentru imprimare

- 500 coli/A4/210 x 297
mm

CHP310 Hârtie HP LaserJet - 500
coli/A4/210 x 297 mm

Service & asistenţă
UG206E - HP Care Pack, 3 ani, cu
înlocuire standard pentru imprimante
LaserJet (serviciu disponibil în întreaga
Europă, Orientul Mijlociu, ţările din
Africa)
UG086E - HP Care Pack, 3 ani, cu
înlocuire în ziua următoare pentru
imprimante LaserJet (serviciu
disponibil în Austria, Belgia,
Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Irlanda, Italia, Olanda,
Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia,
Elveţia, Marea Britanie, Republica
Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia,
Slovacia).
Pentru a obţine o listă completă de
consumabile şi accesorii, vă rugăm
vizitaţi http://www.hp.com

http://www.hp.com/ro
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