
• snelle, kosteneffectieve zwart-wit afdrukken

• professionele kwaliteit

• snelle, betaalbare kleurenafdrukken

• hp tonercartridges met ultraprecise
technologie

• hp tonergauge technologie

• geen afzonderlijke monochrome printer nodig
voor het dagelijkse printwerk

• printshop-kwaliteit documenten worden in
eigen beheer gemaakt en zijn daardoor
sneller beschikbaar

• kleur heeft een grote zeggingskracht;
documenten met kleur zijn waardevoller

• consistente resultaten, egale grijstinten en
geen streepvorming

• supplies kunnen tijdig worden besteld en
produceren optimale resultaten

kenmerken voordelen

ontworpen voor betere prestaties
De nieuwe HP Color LaserJet 8550 Serie A3-formaat netwerk-kleurenprinters is ontworpen voor
dezelfde HP Supplies als de HP Color LaserJet 8500 Familie. Het printsysteem maakt gebruik van vier
afzonderlijke tonercartridges (zwart, cyaan, magenta en geel) en drie kits (drum-, transfer- en fuser-kit).
Net als alle andere HP Supplies zijn deze supplies optimaal op de printers afgestemd en produceren
ze heldere en scherpe resultaten tijdens hun gehele levensduur. De productiviteit bij 5% dekking varieert
van 8500 pagina’s voor de kleurencartridges tot 75.000 vier-kleurenafdrukken voor de transfer-kit.

creatieve kleurenafdrukken voor elke behoefte 
Originele HP Supplies zijn in samenhang ontworpen om optimale kwaliteit en resultaten te waarborgen.
De nieuwe HP Color LaserJet 8550 printers produceren snel grote volumes in kleur en zwart-wit op
formaten tot A3. Ze bieden werkgroepen in grote organisaties, professionele ontwerpers en
CAD/CAM-gebruikers een creatieve oplossing voor al hun kleurentoepassingen. HP’s high-capacity
tonercartridges en voordelige HP media maken het in-house printen in kleur van kleine oplagen
betaalbaar en gemakkelijk uitvoerbaar.
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productspecificaties

bestelnr. omschrijving afmetingen (l x b x d) gewicht UPC-code
C4149A hp tonercartridge, zwart 511 x 184 x 245 mm 2420 gram 0 88698 22904 0

C4150A hp tonercartridge, cyaan 544 x 162 x 215 mm 1750 gram 0 88698 22905 7

C4151A hp tonercartridge, magenta 544 x 162 x 215 mm 1750 gram 0 88698 22906 4

C4152A hp tonercartridge, geel 544 x 162 x 215 mm 1750 gram 0 88698 22907 1

C4153A hp drum-kit 507 x 196 x 345 mm 3120 gram 0 88698 22908 8

C4154A hp transfer-kit 556 x 326 x 517 mm 9300 gram 0 88698 22909 5

C4156A hp fuser-kit, 220 volt 579 x 254 x 267 mm 5400 gram 0 88698 22911 8

C2936A hp color LaserJet transparanten, 310 x 219 x 19 mm 680 gram 0 88698 04268 7
50 vel, A4

C4179B hp color LaserJet matglanzend papier, 225 x 25 x 289 mm 1570 gram 0 88698 23505 8
200 vel, A4

kosteneffectief in-house afdrukken in kleur
De verbeterde tonercartridges voor de nieuwe
HP Color LaserJet 8550 familie produceren
samen met de kits kleurenafdrukken van
topklasse. De printers bieden een aantal
geavanceerde functies en mogelijkheden,
zoals een high-capacity uitvoereenheid, een
nietmachine en afwerkopties voor drukwerk,
direct printen van PDF’s, automatische Pantone
kleurkalibratie en printemulaties. Daarmee kan
veel drukwerk dat vroeger werd uitbesteed,
zoals kleurenbrochures, nieuwsbrieven, posters
en presentaties in formaten tot A3, nu in-house
worden uitgevoerd.

superieure kleurweergave
De HP Color LaserJet 8550 familie,
HP Tonercartridges en HP media zorgen
samen voor schitterende kleurenafbeeldingen,

levendige graphics en haarscherpe zwarte
tekst. De resultaten stellen zowel veeleisende
professionele ontwerpers tevreden als gewone
zakelijke gebruikers, die projecten willen
printen met veel kleurenmateriaal, al dan niet
afkomstig van het web of uit scanners en
digitale camera's.

voordelige media
• HP Color LaserJet matglanzend papier biedt

een commerciële afdrukkwaliteit tegen een
in-house prijs. Het geeft folders, brochures,
nieuwsbrieven en andere documenten die in
kleine oplagen geproduceerd worden een
professionele uitstraling.

• HP Color LaserJet transparanten waarborgen
heldere, scherpe en kleurrijke resultaten bij
het afdrukken van presentaties waarin
kleurenafbeeldingen en gedetailleerde
graphics zijn opgenomen.
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waarom is printen in kleur met de nieuwe hp color LaserJet 8550
printers financieel aantrekkelijk?
Net als de HP Color LaserJet 8500 Serie kunnen de nieuwe
HP Color LaserJet 8550 printers toe met minder HP Supplies dan
eerdere printermodellen (zeven in plaats van elf) zodat de kosten
per pagina lager zijn. Een kleurencartridge produceert circa
8500 pagina's, terwijl de drum-, transfer- en fuser-kit respectie-
velijk 12.500, 75.000 en 100.000 pagina’s meegaan (bij een
paginadekking van 5%). De tonervoorraad kan worden
gecontroleerd op het frontpaneel van de printer via de
HP TonerGauge technologie, zodat HP Supplies altijd tijdig
kunnen worden besteld.

opbrengst per cartridge

bestelnr. omschrijving hp specificatie (bij circa 5% dekking)
C4149A hp tonercartridge, zwart 17.000 pagina’s

C4150A hp tonercartridge, cyaan 8500 pagina’s

C4151A hp tonercartridge, magenta 8500 pagina’s

C4152A hp tonercartridge, geel 8500 pagina’s

C4153A hp drum-kit 50.000 pagina's in zwart of 12.500 bij vier-kleurendruk

C4154A hp transfer-kit 150.000 pagina's in zwart of 75.000 bij vier-kleurendruk

C4156A hp fuser-kit, 220 volt 100.000 pagina’s (zwart of kleur)

zijn hp color LaserJet supplies onderling uitwisselbaar?
HP Color LaserJet transparanten kunnen met alle HP Color
LaserJet printers worden gebruikt. HP Color LaserJet matglanzend
papier is speciaal ontwikkeld voor de HP Color LaserJet 8500/8550
printers en is niet geschikt voor gebruik in HP Color LaserJet en
Color LaserJet 5/5M printers. Eerdere producten, zoals
HP Premium glanzend papier voor de HP Color LaserJet 5/5M
zijn niet geschikt voor de HP Color LaserJet 8500/8550 printers.
HP Tonercartridges en kits zijn niet onderling uitwisselbaar.

moet ik hp media gebruiken met mijn hp color LaserJet printer?
HP Color LaserJet printers, cartridges en media leveren alleen in
combinatie met elkaar de best mogelijke resultaten. HP media
worden uitgebreid getest en voldoen aan de verwachtingen van
de gebruikers. Ze zijn zo ontworpen dat ze soepel door de
printer gaan, zonder vastlopen of vlekken.

antwoorden op vaak gestelde vragen



Dit document is gecreëerd op basis van recente interne HP-testen met behulp van gedocumenteerde normen uit de bedrijfstak en door HP
ontwikkelde testmethodes. De specificaties kunnen gewijzigd worden. Er is echter op gelet dat de informatie in dit document eerlijk, feitelijk

en compleet is. De analyse die hier wordt gepresenteerd is de mening van HP. Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder
vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires.
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