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hp color LaserJet 4550 printersupplies 
nieuwe standaarden voor printprestaties
Het HP Color LaserJet 4550 printsysteem zet nieuwe standaarden voor printen in kleur en zwart-wit in de kantoor-
omgeving. De HP smart printtechnologie die in de printers en de cartridges geïntegreerd is, bewaakt het verbruik
van HP supplies en geeft informatie daarover door aan gebruikers en netwerkbeheerders. Zo worden de
printprestaties gemaximaliseerd en het onderhoud tot een minimum beperkt. De printers werken met vier
afzonderlijke microfine tonercartridges (zwart, cyaan, magenta en geel) en drie handige kits (fotogevoelige rol,
beeldtransmissie-eenheid en fuser), plus een reeks compatibele media. HP supplies en media zijn optimaal op de
printers afgestemd en produceren tijdens de gehele levensduur een heldere en scherpe printkwaliteit. De
productiviteit bij 5% dekking varieert van 6000 pagina's voor de kleurencartridges tot 50.000 vier-kleurendrukken
voor de transmissie-kit.

efficiëntere communicatie
Originele HP supplies zijn geheel afgestemd op de nieuwe HP Color LaserJet 4550 printers. De combinatie vormt
een van de krachtigste communicatiemiddelen die u kunt bezitten. Het HP 4550 printsysteem is gemakkelijk te
installeren, te gebruiken en te ondersteunen. Het geeft werkgroepen de mogelijkheid om in-house documenten in
kleur en zwart-wit te produceren die er professioneel uitzien en indruk maken. Zo verbetert de communicatie en
vinden ideeën sneller ingang. Dankzij het hoge rendement van de HP supplies en de gunstige prijs van HP media
zijn kleurenlaserprints nu ook bij kleine oplagen haalbaar én bij dagelijkse grote volumes betaalbaar. 

kenmerken 
• true colour reproductie met rijke, heldere kleuren
• voordelige media maximaliseren het effect van kleur bij de

dagelijkse én de strategische documenten
• het samenspel van printers, supplies en media levert keer op keer

perfecte resultaten

• intelligente printersupplies bewaken het suppliesniveau en bieden
informatie hierover voor pro-actief printerbeheer

• nieuwe tonerniveau-sensor zorgt voor grotere nauwkeurigheid en
continue meting van het tonerniveau

• voordelige kleurenprints voor gebruikers die gewend zijn de
hoogste eisen te stellen

• toonaangevend lage totale gebruikskosten
• de prijs van zwart-wit prints is niet hoger

• hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid overeenkomstig de strenge
hp kwaliteitsstandaarden

• gratis support gedurende de garantieperiode 
• ontworpen als integraal onderdeel van het hp color LaserJet 4550

printsysteem

• gemakkelijke recycling voor hp supplies via het hp LaserJet
printcartridge retour en recyclingprogramma*

voordelen 
• schitterende en consistente

kleurenprints die altijd een
professionele indruk maken

• de lage totale gebruikskosten
maken snelle kleurenlaserprints
gemakkelijk bereikbaar

• hp smart printsupplies en hp printers
zorgen samen voor een altijd
productieve printomgeving

• ook op lange termijn een
veilige investering

• hp houdt rekening met het milieu

*Meer informatie over het recyclingprogramma vindt u in de sectie Frequently Asked Questions (FAQ's) van de HP supplies
website: www.hp-go-supplies.com. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met HP.



hp smart printing geeft de gebruiker

volledige controle

De nieuwe HP Smart Print Supplies bieden
real-time informatie over de status van uw
supplies, zodat gebruikers pro-actief kunnen
handelen. Samen met de printer zorgen
HP smart printsupplies ervoor dat geselecteerde
personen via e-mail een melding ontvangen
wanneer de toner, het papier of duurzame
supplies (fotogevoelige rol, beeldtransmissie-
eenheid en fuser) aangevuld of vervangen
moeten worden. Deze meldingen kunnen
ook worden verstuurd naar een mobiele
telefoon of een semafoon. Een speciale functie
maakt het bestellen van supplies gemak-
kelijk, door per e-mail de namen en HP
bestelnummers door te geven van de
supplies die aangevuld moeten worden.
Vanaf het najaar van 2001 zullen ook
geïntegreerde hyperlinks naar een bestel-
webpagina beschikbaar zijn. Al deze
informatie is direct op de printer toegan-
kelijk, maar ook remote via de printerdriver
of een webbrowser, samen met informatie
over het printermodel, de locatie en het
adres van de embedded webserver in de
printer.

strategische printprojecten in-house

afhandelen 

HP Smart tonercartridges en kits zijn
specifiek ontwikkeld voor de bijbehorende
printers en bieden daardoor de best
mogelijke resultaten. Kenmerken van de
HP Color LaserJet 4550 printerfamilie zijn
onder meer 600 x 600 dpi kwaliteit plus
resolutieverbetering met HP Imageret 2400.
Professionele kleurendocumenten zijn het
resultaat. Automatische kleurkalibratie en
sRGB kleurtoewijzing zorgen ervoor dat de
kleurproductie uiterst accuraat is. Dankzij
de snellere processor, de optionele 5-Gb
vaste schijf en de hoge printkwaliteit, kunt u
strategische projecten die voorheen werden
uitbesteed nu zelf in-house verzorgen,

hetgeen u tijd en geld bespaart. Met HP’s
fast-infraroodoptie kunnen mobiele
gebruikers rechtstreeks printen vanaf hun
laptop, palmtop, digitale camera of
mobiele telefoon, zonder een fysieke
verbinding met de printer.

voordelige media voor schitterende en

kosteneffectieve kleurenlaserkwaliteit

• HP LaserJet Matglanzend Papier zorgt
voor professionele printkwaliteit tegen
in-house kosten. Datasheets, brochures,
nieuwsbrieven, offertes en andere
bedrijfsdocumenten krijgen een zichtbaar
en voelbaar professionele uitstraling.

• HP Color LaserJet Transparanten
produceren heldere, scherpe en
kleurrijke resultaten voor professionele
presentaties met veel kleurenafbeeldingen
en gedetailleerd grafisch materiaal.
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productspecificaties

4550 printersupplies 

antwoorden op vaak gestelde vragen

waarom is printen in kleur met het nieuwe hp color LaserJet 4550

printsysteem financieel zo aantrekkelijk?

Het nieuwe HP Color LaserJet 4550 printsysteem maakt gebruik van
microfine tonercartridges en duurzame kits. De betrouwbare prestaties
en voortreffelijke printkwaliteit van het systeem bieden een kosteneffectieve
oplossing voor uw zakelijk drukwerk in kleur. De zwarte cartridge heeft
een gemiddelde opbrengst van 9000 pagina's, terwijl de cyaan,
magenta en gele cartridges 6000 pagina's produceren – bij een
paginadekking van 5%.

zijn hp color LaserJet supplies onderling uitwisselbaar?

HP Color LaserJet transparanten kunnen in elke HP color LaserJet
printer worden gebruikt. HP LaserJet matglanzend papier is specifiek
ontwikkeld voor de nieuwe HP Color LaserJet 4550 en de HP Color
LaserJet 4500 printers. Het is niet geschikt voor de HP Color LaserJet
5/5m en HP color LaserJet printers. Evenzo kunnen eerdere producten
zoals het HP Color LaserJet 5/5m Premium Glanzend Papier niet worden
gebruikt in de HP Color LaserJet 4550 en HP Color LaserJet 4500
printers. HP tonercartridges en kits zijn onderling niet uitwisselbaar en met
supplies van andere merken zijn optimale resultaten niet gegarandeerd.

is het beslist noodzakelijk om hp media te gebruiken in hp color

LaserJet printers?

HP color LaserJet printers, cartridges en media leveren alleen in
combinatie met elkaar optimale resultaten. HP media worden uitgebreid
getest en voldoen aan de hoogste verwachtingen van de gebruikers.
Ze zijn zo ontworpen dat ze soepel door de printer gaan, zonder
vast te lopen of te vlekken.

bestelnr. omschrijving UPC-code afmetingen (l x b x d) gewicht

C4191A hp LaserJet tonercartridge, zwart 0 88698 22912 5 596 x 422 x 157 mm 0,496 kg

C4192A hp LaserJet tonercartridge, cyaan 0 88698 22913 2 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4193A hp LaserJet tonercartridge, magenta 0 88698 22914 9 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4194A hp LaserJet tonercartridge, geel 0 88698 22915 6 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4195A hp fotogevoelige rol* 0 88698 22916 3 489 x 407 x 286 mm 0,552 kg

C4196A hp transmissie-kit 0 88698 22917 0 - -

C4197A hp fuser-kit, 110 volt 0 88698 22918 7 - -

C4198A hp fuser-kit, 220 volt 0 88698 22919 4 - -

C2936A hp color LaserJet transparanten, 0 88698 04268 7 305 x 217 x 16 mm 0,674 kg

A4 (50 vel)

C4179B hp LaserJet matglanzend papier, 0 88698 23505 8 306,2 x 218,8 x 24,9 mm 1,49 kg
A4 (200 vel)



hp color LaserJet 4550 printersupplies 

Copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

Printed in the Netherlands 04/01

5981-1015NLE

productie per cartridge

bestelnr. omschrijving

C4191A hp LaserJet tonercartridge, zwart
C4192A hp LaserJet tonercartridge, cyaan
C4193A hp LaserJet tonercartridge, magenta
C4194A hp LaserJet tonercartridge, geel
C4195A hp fotogevoelige rol*

C4196A hp transmissie-kit

C4197A hp fuser-kit, 110 volt

C4198A hp fuser-kit, 220 volt

*25.000 pagina's in zwart of 6250 pagina's bij vier-kleurendruk; de specificatie is gebaseerd op documenten van 2 enkelzijdig
geprinte pagina's in A4/kwarto formaat. Het werkelijke aantal pagina's is afhankelijk van het type gebruik. De volgende
factoren zijn van invloed op de paginaproductie: de verhouding tussen kleur en zwart bij gemengde printopdrachten, het
papierformaat, de standaardomvang en complexiteit van de documenten en al of niet automatisch dubbelzijdig printen (duplexing).

hp specificatie (bij ca. 5% dekking)

9000 pagina's
6000 pagina's
6000 pagina's
6000 pagina's
25.000 pagina's in zwart of 6250
pagina's bij vier-kleurendruk

100.000 pagina's in zwart of
25.000 pagina's bij vier-kleurendruk

100.000 pagina's in zwart of
50.000 pagina's bij vier-kleurendruk

100.000 pagina's in zwart of
50.000 pagina's bij vier-kleurendruk


