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Papír a tisková média

● Principy používání papíru a tiskových médií

● Podporovaný papír a velikosti tiskových médií

● Podporované typy papíru a kapacita zásobníků

● Pokyny pro speciální papír nebo tisková média

● Vkládání papíru a tiskových médií
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Principy používání papíru a tiskových médií
Toto zařízení podporuje různé druhy papíru a dalších tiskových médií podle zásad uvedených v této
příručce. Papír nebo média neodpovídající těmto pokynům mohou způsobit následující problémy:

● nízkou kvalitu tisku,

● častější uvíznutí papíru,

● předčasné opotřebení zařízení vyžadující opravu.

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat výhradně značkový papír a tisková média
společnosti HP určená pro laserové tiskárny a multifunkční zařízení. Nepoužívejte papír nebo tisková
média určená pro inkoustové tiskárny. Vzhledem k tomu, že společnost Hewlett-Packard nemůže
kontrolovat kvalitu médií jiných výrobců, nedoporučuje jejich používání.

Může se stát, že papír nebo média vyhovují všem zásadám uvedeným v této příručce, a přesto nebudou
přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a
vlhkosti nebo jiné proměnné, na které nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

UPOZORNĚNÍ: Budou-li použita média nebo papír nevyhovující technickým požadavkům zařízení
Hewlett-Packard, může dojít k problémům se zařízením, které budou vyžadovat opravu. Na takovou
opravu neposkytuje společnost Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.
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Podporovaný papír a velikosti tiskových médií
Toto zařízení podporuje několik velikostí papíru a přizpůsobí se různým médiím.

POZNÁMKA: Chcete-li získat nejlepší tiskové výsledky, vyberte před tiskem vhodnou velikost a typ
papíru v ovladači tiskárny.

Tabulka 1  Podporovaný papír a velikosti tiskových médií

Formát Rozměry Zásobník 1 Zásobník 2 nebo
volitelný zásobník 3

Letter 216 x 279 mm

Legal 216 x 356 mm

A4 210 x 297 mm

Executive 184 x 267 mm

A3 297 x 420 mm   

A5 148 x 210 mm

A6 105 x 148 mm

B4 (JIS) 257 x 364 mm   

B5 (JIS) 182 x 257 mm

B5 (ISO) 176 x 250 mm   

B6 (ISO) 125 x 176 mm   

16k 184 x 260 mm

195 x 270 mm

197 x 273 mm

8,5 x 13 216 x 330 mm

4 x 6 107 x 152 mm

5 x 8 127 x 203 mm

10 x 15 cm 100 x 150 mm

Vlastní (76-216) x (127-356) mm

Tabulka 2  Podporované obálky a pohlednice

Formát Rozměry Zásobník 1 Zásobník 2

Obálka č.10 105 x 241 mm

Obálka DL 110 x 220 mm
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Formát Rozměry Zásobník 1 Zásobník 2

Obálka C5 162 x 229 mm

Obálka B5 176 x 250 mm

Obálka Monarch 98 x 191 mm

Pohlednice 100 x 148 mm

Dvojitá
pohlednice

148 x 200 mm

Tabulka 2  Podporované obálky a pohlednice (pokračování)
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Podporované typy papíru a kapacita zásobníků
Typ média Rozměry1 Gramáž Kapacita2 Orientace papíru

Papír, včetně
následujících typů:

● Běžný papír

● Hlavičkový papír

● Barevný papír

● Předtištěné

● Děrované

● Recyklované

Minimum: 76 x 127 mm
(3 x 5 palců)

Maximum: 216 x 356 mm
(8,5 x 14 palců)

60 až 90 g/m2 (16 až 24 lb) Zásobník 1: až 50 listů

Zásobník 2 a 3: až
250 listů

75 g/m2 (dokumentový
papír)

Potištěná strana směrem
vzhůru s horním okrajem
v zadní části zásobníku

Tlustý papír Stejné jako pro papír Až 200 g/m2 (53 lb) Zásobník 1: pouze jeden
list

Zásobník 2 a 3: výška
stohu až 25 mm (0,98
palce)

Potištěná strana směrem
vzhůru s horním okrajem
v zadní části zásobníku

Papír Cover Stejné jako pro papír Až 200 g/m2 (53 lb) Zásobník 1: pouze jeden
list

Zásobník 2 a 3: výška
stohu až 25 mm (0,98
palce)

Potištěná strana směrem
vzhůru s horním okrajem
v zadní části zásobníku

Lesklý papír

Fotografický papír

Stejné jako pro papír Až 220 g/m2 (59 lb) Zásobník 1: pouze jeden
list

Zásobník 2 a 3: výška
stohu až 25 mm (0,98
palce)

Potištěná strana směrem
vzhůru s horním okrajem
v zadní části zásobníku

Fólie A4 nebo Letter Tloušťka: 0,12 až
0,13 mm (4,7 až 5,1 tisícin
palce)

Zásobník 1: pouze jeden
list

Zásobník 2 a 3: výška
stohu až 25 mm (0,98
palce)

Potištěná strana směrem
vzhůru s horním okrajem
v zadní části zásobníku

Štítky3 A4 nebo Letter Tloušťka: až 0,23 mm
(9 tisícin palce)

Zásobník 1: pouze jeden
list

Zásobník 2 a 3: výška
stohu až 25 mm (0,98
palce)

Potištěná strana směrem
vzhůru s horním okrajem
v zadní části zásobníku

Obálky ● COM 10

● Monarch

● DL

● C5

● B5

Až 90 g/m2 (24 lb) Zásobník 1: až 10 obálek

Zásobník 2 a 3: až
30 obálek

Potištěná strana směrem
vzhůru s místem pro
známku v zadní části
zásobníku
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Typ média Rozměry1 Gramáž Kapacita2 Orientace papíru

Pohlednice nebo lístky
kartotéky

100 x 148 mm
(3,9 x 5,8 palce)

 Zásobník 1: pouze jeden
list

Zásobník 2 a 3: výška
stohu až 25 mm (0,98
palce)

Potištěná strana směrem
vzhůru s horním okrajem
v zadní části zásobníku

1 Zařízení podporuje široký rozsah standardních a vlastních formátů tiskových médií. Seznam podporovaných formátů
naleznete v tiskovém ovladači.

2 Kapacita se může lišit v závislosti na gramáži a síle média a na podmínkách provozního prostředí.
3 Hladkost: 100 až 250 (Sheffield)
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Pokyny pro speciální papír nebo tisková média
Toto zařízení podporuje tisk na speciální média. Chcete-li dosáhnout uspokojivých výsledků, postupujte
podle následujících pokynů. V případě použití speciálního papíru nebo tiskových médií zkontrolujte, zda
je v ovladači tiskárny nastaven typ a velikost papíru. Správným nastavením dosáhnete nejlepších
výsledků tisku.

UPOZORNĚNÍ: Tiskárny HP LaserJet používají fixační jednotku k přilepení suchých částeček toneru
na papír do velmi přesných bodů. Papír pro laserové tiskárny HP je navržen tak, aby vydržel toto
extrémní teplo z fixační jednotky. Použití papíru pro inkoustové tiskárny, který není pro tuto technologii
určen, může poškodit vaši tiskárnu.

Typ média Správné použití Chybné použití

Obálky ● Skladujte obálky na plocho.

● Používejte obálky, u nichž se šev
táhne po celé délce až do rohu
obálky

● Používejte samolepící proužky
schválené pro laserové tiskárny

● Nepoužívejte pomačkané,
proříznuté, slepené nebo jinak
poškozené obálky.

● Nepoužívejte obálky se sponkami,
drátky, průhlednými okénky nebo
obálky s vnitřní výstelkou

● Nepoužívejte samolepivá lepidla a
jiné syntetické materiály

Štítky ● Používejte pouze štítky, které jsou
na podkladu těsně vedle sebe

● Používejte štítky položené na
plocho

● Používejte pouze plné listy štítků

● Nepoužívejte štítky se záhyby,
bublinkami nebo jinak poškozené.

● Netiskněte na neúplné listy štítků.

Průhledné fólie ● Používejte pouze fólie schválené
pro laserové tiskárny.

● Po vyjmutí z tiskárny umístěte fólie
na rovnou plochu.

● Nepoužívejte průhledná tisková
média neschválená pro laserové
tiskárny.

Hlavičkové papíry a předtištěné
formuláře

● Používejte pouze hlavičkové papíry
a formuláře schválené pro laserové
tiskárny.

● Nepoužívejte vyvýšené nebo
metalické hlavičkové papíry

Těžký papír ● Používejte pouze těžký papír, který
je schválený pro laserové tiskárny a
odpovídá váhovým specifikacím
produktu.

● Nepoužívejte těžší papír, než
uvádějí doporučené specifikace
médií, pokud se nejedná o papír HP
schválený pro tento produkt.

Lesklý nebo potažený papír ● Používejte pouze lesklý nebo
potažený papír schválený pro
laserové tiskárny.

● Nepoužívejte lesklý nebo potažený
papír určený pro inkoustové
tiskárny.
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Vkládání papíru a tiskových médií
Plnění zásobníku 1

1. Otevřete zásobník 1.

2. Pokud vkládáte dlouhé listy média, vytáhněte nástavec zásobníku.

3. Pokud to bude nutné, vyklopte nástavec.
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4. Roztáhněte zcela vodítka na papír (popisek 1) a poté vložte stoh papíru do zásobníku 1 (popisek
2). Nastavte vodítka papíru podle velikosti papíru.

POZNÁMKA: Vložte papír do zásobníku 1 tiskovou stranou nahoru a horním okrajem směrem
do tiskárny.

Plnění zásobníku 2 nebo 3

1. Vytáhněte zásobník ze zařízení.

2. Vysunutím rozevřete vodítka délky a šířky papíru.

● Chcete-li vložit papír formátu Legal, vysuňte zásobník stisknutím a podržením poutka
nástavce a táhněte přední část zásobníku směrem k sobě.

POZNÁMKA: Je-li v zásobníku vložený papír formátu Legal, zásobník vyčnívá z přední části
zařízení přibližně o 64 mm (2,5 palce).
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3. Vložte do zásobníku papír a zkontrolujte, zda je zarovnaný ve všech čtyřech rozích. Zasuňte
vodítka délky a šířky papíru tak, aby přiléhala ke stohu papíru.

4. Zatlačte na papír a ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje zarážky omezení výšky papíru na boční
straně zásobníku.

5. Zasuňte zásobník do zařízení.
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