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ПЪРВИЯТ ПРИНТЕР
Първият
лазерен
принтер наречен EARS е
разработен в Пало Алто,
Калифорния
в
изследователския
център
на Xerox в началото на
1969. Работата по този
модел
завършва
през
ноември 1971. Инженерът
Gary Starkweather адаптира
копирната
техника
на
Xerox, като прибавя към
нея лазерен лъч. Според
Xerox,
"Xerox
9700
Electronic Printing System” е
първото
ксерографиращо
лазерно устройство и е
пуснато
през
1977.
Моделът 9700 е пряк наследник на оригиналния PARC "EARS", който положил
основите на лазерното оптично сканиране и разработването на софтуер за
форматиране на страницата.
Според компанията IBM техният първи IBM 3800, инсталиран в
централния счетоводен офис на „F. W. Woolworth’s North American data center“ в
Милуоки, Уисконсин, през 1973 е първият за индустрията високоскоростен
лазерен принтер. Той е можел да печати при скорост повече от 100 страници в
минута.
Първият мастилоструен принтер е изобретен 1976 година, но чак към
1988 година, когато HP пуска техният HP Deskjet inkjet принтер на цена около
1000 щатски долара става по-достъпен за обикновените потребители.
Първите HP лазерни принтери са от
серията HP Laserjet. Те са базирани на
механиката Canon CX, и излизат на пазара
през 1984 година на цена около 3500
щатски долара. Теглото му е около 35
килограма. Продадени са около 500 000
броя от този модел.
От 1987 година HP пуска на пазара
следващият модел HP Laserjet II, базиран
на механиката Canon SX. Машината е със
завидни за тогава параметри – 300 dpi,
процесор на 10 Мhz, 512 kb RAM; от
модела са продадени около 1 000 000
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екземпляра. Моделът, заедно със своя наследник на същата механика HP
Laserjet III се продават на цени от 1700 щатски долара през 1987-1988 до към
990 щатски долара през 1991 година.
През 1992 година HP пуска един от
най-успешните
си
модели
принтери,
първият от серията Laserjet на 600 dpi – HP
Laserjet 4.
HP
e
една
от
най-успешните
компании от бранша с общо продадени над
132 милиона принтера за последните 25
години, откакто е създаден първият
Laserjet. HP има офиси в повече от 170
страни, на 6 континента, с общо над 321
000 служителя. HP e водач в класациите за
производство на принтери, консумативи,
настолни компютри и редица други...
Ежегодно HP инвестира над три и половина милиона долара за проучвания и
иновативни технологии.
Повече факти за HP можете да намерите тук:
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/facts.html

В статията са ползвани материали от интернет.
Всички споменати запазени марки са притежание на техните съответни собственици и са използвани тук само
с описателна цел.

